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Agenda raadsinformatieavond / 
commissie 6 juni 2019

Tijd Onderwerp 
18.00 – 19.00 Auditcommissie  

19.30 – 20.45 Raadsinformati ebijeenkomst
 Bijeenkomst over diverse fi nanciële documenten:
 19.30 uur: inloopavond Kadernota 2020:
 bewoners en organisati es kunnen mening over de Kadernota 
 kenbaar maken 
 Aansluitend: presentati e diverse fi nanciële documenten
 Aansluitend: beantwoording technische vragen bij Kadernota 2020

 Commissie
19.30 – 20.45 Zienswijze op jaarstukken van diverse Gemeenschappelijke
 Regelingen: 
 - GGD Hollands Noorden
 - WNK Personeelsdiensten
 - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD)
 - Vuilverbrandingsinstallati e (VVI HVC) 

Gesloten op Hemelvaartsdag 
en Pinkstermaandag
Op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 10 juni (tweede Pinksterdag) zijn al onze 
diensten in het gemeentehuis en afvalbrengstati on gesloten. Check de afval-app voor de juiste 
dagen waarop het afval wordt opgehaald. Bellen kan ook: zie de colofon.

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de 
Kadernota 2020 op donderdagavond 6 juni aanstaande. Dat kan om 19.30 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis.

De kadernota vormt de opmaat naar de begroti ng van 2020 en geeft  richti ng aan het fi nanciële 
beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de 
kadernota n van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft  in deze 
vergadering richti ng aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed. 

Ook voor u als inwoner, organisati e of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk 
moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 6 juni, zodat de raadsleden uw 
input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de kadernota. U kunt de kadernota 
vinden op de website castricum.raadsinformati e.nl. De stukken vindt u in de vergaderkalender 
onder 6 juni 2019.

De gemeenteraad behandelt de kadernota op 20 juni 2019. Besluitvorming over de kadernota 
vindt plaats op 27 juni 2019.

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffi  e (Vera 
Hornstra: 088-9097015 of Rosanne Slootweg: 088-9097014. Mailen kan ook naar raadsgriffi  e@
castricum.nl) 

Geef uw mening over de Kadernota 2020

Buurtbemiddeling 
Castricum 
bemiddelt grati s 
bij burencon  icten 
binnen de 
gemeente. Vindt u 
het belangrijk dat 
iedereen pre   g kan 
wonen en wilt u 
hieraan bijdragen  
Meldt u zich dan 
aan als vrijwillige 
bemiddelaar. 

ets voor u
U beschikt als 
bemiddelaar over 
goede sociale 
vaardigheden. 
U kunt 
onbevooroordeeld 

naar anderen luisteren en u bent ti jdens een bemiddeling onparti jdig. Ook bent u onder 
andere bereid een basistraining van 6 dagdelen te volgen en bent u inwoner van de gemeente 
Castricum. 

Meer informati e
U vindt een uitgebreide vacatureomschrijving op de website  www.debemiddelingskamer.
nl. Voor aanmelding en meer informati e kunt u mailen naar info@debemiddelingskamer.nl of 
bellen met Tineke Wols via 06 41198606. 

Buurtbemiddeling Castricum wordt uitgevoerd door De Bemiddelingskamer en is landelijk 
gecerti fi ceerd. De Gemeente Castricum en Kennemer Wonen zijn fi nanciers. 

emiddelen i  urenc n  icten

Onze gemeente werkt aan een energieneutrale toekomst. Dat doen we niet alleen zelf  ook de 
Castricumse ondernemers vragen om duurzaamheid. Omdat wij duurzaamheid zo gemakkelijk 
mogelijk willen maken, bieden we samen met Duurzame nergie Co perati e Regio Alkmaar 
D CRA  ondernemers de mogelijkheid mee te doen aan Zon op Bedrijfsdaken’ ZoB .  

 
Omschakelen naar groene energie – opgewekt door zonnepanelen – kan een hele opgave zijn. 
Denk aan het rond krijgen van de fi nanciering, maar ook aan de technische installati e. Het 
project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ van DECRA en ona  ankelijk energieadviesbureau ECONNETIC 
maakt zonne-energie aantrekkelijk voor ondernemers door het project op grote schaal uit te 
voeren. Verschillende daken worden ‘gebundeld’, waardoor (aankoop)kosten lager worden en 
het project in aanmerking komt voor gunsti ge projec  inanciering. 

Inmiddels zijn er heel wat methoden om zonnepanelen te realiseren en juist d r wordt met 
‘Zon op Bedrijfsdaken’ rekening mee gehouden. Er is immers niet een beste manier voor 
iedereen. In een gesprek met een ona  ankelijke adviseur worden de opti es inzichtelijk gemaakt 
en wordt er gekeken naar wat het beste aansluit bij de situati e van ondernemer. ECONNETIC 
vraagt voor de deelnemende ondernemers een SDE  subsidie aan en begeleidt ze bij het 
realiseren. 

Alle ondernemers in de gemeente met een dak vanaf  1.000 m  en een 
grootverbruikaansluiti ng (  3x 100A), komen in aanmerking voor deelname aan het collecti ef. 
Zelf mee-investeren tegen een mooi rendement mag, maar hoeft  niet. 
 
nteresse  

Meld u dan aan via htt p://decra.zonopbedrijfsdaken.nl/ voor een vrijblijvend gesprek met een 
adviseur. en van de adviseurs neemt contact met u op.

Collectief plaatsen van zonnepanelen 
voor ondernemers

Ondernemers en instellingen moeten energie-
besparende maatregelen melden
Verbruikt uw bedrijf of instelling inrichti ng’  per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 
m3 aardgas e uivalent  Dan bent u op grond van het Acti viteitenbesluit milieubeheer ver-
plicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdienti jd van 5 jaar 
of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. n 2019 komt daar de informati eplicht bij. Dat 
betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per inrichti ng moet rapporteren welke energiebesparende 
maatregelen u hee   genomen.  kunt uw rapportage indienen via het eLoket van de over-
heid: op de website van RVO, h  ps: mijn.rvo.nl eloket login-start.html

oe  Via eLoket en e erkenningsmiddel
Tot juli 2019 kunt u via het eLoket uw energiebesparingsmaatregelen rapporteren. Om in te 
loggen in het eLoket heeft  u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op ti jd aan bij 
een leverancier. Dat duurt circa 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden (tussen de 5 en 22 
euro per jaar).

U kunt ook een intermediair machti gen die voor u rapporteert in het eLoket. Dan hoeft  u geen 
eHerkenningsmiddel aan te vragen. Wel blijft  u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rap-
portage. Het bewijs van uw machti ging aan de intermediair hoeft  u niet op te sturen. Per inricht-
ing kan er maar n persoon rapporteren in het eLoket.

Goed om te weten: u kunt stapsgewijs en op verschillende momenten rapporteren in het 
eLoket. Uw rapportage wordt als pdf opgeslagen, zodat u deze later nog kunt inzien. U kunt geen 
documenten bijsluiten in het eLoket. Meer informati e over het rapporteren vindt u op deze 
pagina: htt ps://www.rudnhn.nl/Ondernemers/Energiebesparing/Informati eplicht/
Uitleg rapporteren eLoket
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Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een afspraak 
te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsver-
gunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. U 
kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een aan-
vraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Deze 
publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres 
200519 Torenstraat 34 in Castricum  
 Het verbouwen van een  winkelpand (WABO1900881)
 Oranjelaan 16 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1900893)
230519 Zeeweg 10 in Castricum  
 Het (ver)plaatsen van een blokhut (WABO1900910)
 Ganzerik 16 in Castricum  
 Het vergroten van de woning (voor- en achterzijde) (WABO1900912)
 Lijsterbeslaan 23 in Castricum  
 Het vervangen van een dakkapel (achterzijde) (WABO1900911)
 Saskerleidijk secti e F49 in Akersloot 
 Het plaatsen van een afrastering voor vee (WABO1900914)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met 
de gemeente.

 • Buiten behandeling: Leo Toepoelstraat 31 in Castricum  
    Het veranderen van een kozijn in de voorgevel (WABO1900571)
 • Buiten behandeling: Rijksweg 132 in Limmen 
    Het wijzigen van de kantoorruimte naar 1 appartement (WABO1900366)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres 
200519 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 57 in Limmen 
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1900524)
210519 Malleweg 2 in Castricum
 Het plaatsen van 48 zonnepanelen (WABO1900549)
 Stetweg 37-39 in Castricum 
 Het vergroten van de brandstofzuil Fuel Up tankstati on (WABO1900542)
230519 Oude Parklaan 4a in Castricum  
 Het bouwen van een woning (Koetshuis Zuid) (WABO1900553)

Ontheffi  ng arti kel 8.3 Bouwbesluit 

Datum Adres
220519 Stati onsweg in Castricum  
 Ontheffi  ng geluid en werken buiten werkti jden (diverse momenten week 21 t/m 25  
 en week 36)  voor werkzaamheden aan het stati on (WABO1900814)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:

Datum Adres 
210519 De Kwekerij 4 in Akersloot
 Het renoveren en plaatsen van een dakkapel (eerste en tweede verdieping)  
 (WABO1900594)
 Dr. Leenaersstraat 7 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel (voorgevel) (WABO1900659)
220519 Kerkweg 32 in Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel op het achter dakvlak (WABO1900731)

230519 Prins Bernhardlaan 22 in Akersloot 
 Het vervangen/veranderen van het dak van de garage (WABO1900566)

Ondergeschikte wijziging omgevingsvergunning

 • Van Speykkade 61 in Castricum
Op 18 januari 2019 is een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 
een bijeenkomstgebouw. Deze omgevingsvergunning is gewijzigd waarbij slechts 
een verduidelijking op tekening is aangegeven. De verduidelijking houdt in dat op 
de tekening de omschrijving ‘multi functi onele ruimte’  is gewijzigd in ‘multi func-
ti onele ruimte ten behoeve van maatschappelijk doeleinden’. Voor het overige 
blijft  de omgevingsvergunning ongewijzigd. (WABO1801842)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes 
weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
210519 Dampegheestlaan 2 in Limmen  
 Verleende Apv evenementenvergunning voor het organiseren van het  Familie  
 Straten Toernooi in Limmen van donderdag 30 mei 2019 tot en met zaterdag 
 1 juni 2019 (APV1900233)
220519 Vuurbaak, Kerkweg en  Dusseldorperweg in Limmen 
 Verleende APV doorlopende evenementenvergunning Jaarmarkt Limmen 2019,  
 op woensdag 26 juni 2019 van 14.00 uur tot 19.00 uur, verzenddatum besluit 
 22 mei 2019, (APV1900441)
 Zeeweg ter hoogte van Sports@Sea in Castricum  
 Verleende APV evenementenvergunning NK Big air Kitesurfen 2019, op het strand  
 van Castricum ten hoogte van Sports@Sea op zaterdag 25 mei 2019 tot en met  
 zondag 13 oktober 2019, 1 dag in het weekend binnen het windraam, verzend-
 datum besluit 22 mei 2019 (APV1900436)
 Bakkummerstraat in BakkumGemeente Castricum 
 Verleende vaste standplaatsvergunning weekmarkt Bakkum op elke woensdag als  
 er een weekmarkt is, verzenddatum besluit 22 mei 2019(APV1900479).
230519 Van der Mijleweg, 2e Groenelaan, de Bakkummerstraat, de Stetweg en de  
 Brederodestraat in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning Ringsteken Bakkum 2019 op zondag 30 juni  
 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum besluit 23 mei 2019 
 (APV1900322).

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes 
weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV-vergunningverlener via 
apv@debuch.nl of via 088 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Verleende Dhw-vergunning
Datum Adres 
260419 Van Oldenbarneveldweg 12 in Castricum 
 Verleende drank- en horecavergunning Ristorante Vesuvio (WABO190024)
200519 Bakkerspleintje 26 in Castricum 
 Gewijzigde Drank – en Horecavergunning Wierenga eten en drinken 
 (HORECA190004)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes 
weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Horeca-vergunningverlener 
via horeca@debuch.nl

Castricum, 29 mei 2019

Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: Whatsapp 06 19429661
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 tot 17.00 
uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Openingsti jden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het afh alen van klaar liggende reis-
documenten, regelen van pasjes voor het af-
valbrengstati on, bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 

van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur
Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon




