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Agenda Raadsplein 
12 november 2020

 
19.30 – 20.45 Raadsvergadering 1e deel
   

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat Raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 B bespreking gewijzigde amendementen en moti es bij begroti ng 
 4 Besluitvorming
 A Begroti ng 2021
 B  Belasti ngverordeningen*
  B. Kwijtschelding gemeentelijke belasti ngen;
  C. Leges en tarieventabel;
  D. Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel;
  E. Marktgelden;
  F. Onroerende-zaakbelasti ngen;
  G. Roerende -zaakbelasti ngen;
  H. Rioolheffi  ng;
  I. Toeristenbelasti ng;
  J. Forensenbelasti ng; 
  K. Precariobelasti ng;
  L. Precariobelasti ng op kabels en leidingen;
  M. Veergelden;
  N. Reclamebelasti ng.
 *Met uitzondering van A. verordening afvalstoff enheffi  ng
 5 Sluiti ng

 Commissies
21.00 – 22.30  Moti es inzake Jeugdzorg Plus 
   

21.00 – 22.30 Vervolgbespreking verordening afvalstoff enheffi  ng i.r.t. uitrol 
 grondstoff enplan 

Op 5 november staat de behandeling van de begroti ng 2021 op de agenda van de raad. Deze 
vergadering zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis van Castricum. De gemeenteraad 
van Castricum vergadert op 12 november 2020 virtueel.
Beide agenda’s treft  u bijgaand aan. De bijbehorende vergaderstukken kunt u raadplegen via 
castricum.raadsinformati e.nl. 
Als inwoner bent u van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. Dat kan op diverse 
manieren. In de agenda treft  u per onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen:

  
De vergadering is live te volgen via Radio Castricum.

U kunt de vergadering live bijwonen via de vergaderapplicati e Zoom. Een instructi e 
kunt u vinden op htt ps://www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes 
kunt u vinden op castricum.raadsinformati e.nl bij de desbetreff ende vergadering.

Enkele dagen na de vergadering kunt u deze terugkijken in het raadsinformati esysteem 
via castricum.raadsinformati e.nl

De vergadering is live te volgen in de Raadzaal van het gemeentehuis van Castricum. De 
raadzaal is ingericht conform de geldende richtlijnen. Er is om die reden beperkt ruimte 
voor publiek. Wilt u een vergadering vanaf de publieke tribune volgen, meld u dan aan 
bij de griffi  e. 

  
Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag 
van de vergadering aan bij de griffi  e. Bij commissies die zijn aangemerkt met een * is inspreker niet 
(meer) mogelijk. Tijdens de raadsinformati ebijeenkomsten bent u als inwoner van harte welkom uw 
vragen te stellen of opmerkingen te maken, u hoeft  zich daarvoor niet aan te melden. 

Sowieso kunt u voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad bij de griffi  e terecht. Dat 
kan per mail via raadsgriffi  e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7015.

Agenda’s raad van 5 november 
en 12 november 2020

  

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke twee 
weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet bij alle 
fracti es langs, maar kunt in één keer met vertegenwoordigers van alle fracti es spreken. U krijgt 
hiervoor 20 minuten de gelegenheid. Op dit moment vindt het raadsspreekuur virtueel plaats. 

Het eerstvolgende virtuele Raadsspreekuur is op maandag 9 november 2020
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en met de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 of 
stuur een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het virtuele Raadsspreekuur 

Agenda Raadsplein 
5 november 2020

 
19:00 uur Raadsvergadering 1e deel
   

 1  Opening en mededelingen
 2  Vaststellen agenda
 3   Besluitvorming
 A  Herbenoeming leden referendumcommissie 
 B  Eventuele besluitvorming n.a.v. extra Raadsplein d.d. 3 november 2020 
 4  Reacti es op de begroti ng 2021
      - maximaal 6 minuten per fracti e, de volgorde wordt bij loti ng bepaald
Circa  Schorsing
20:15 uur  
20:30 – 23:00 5  Gelegenheid voor reacti e college op inbreng fracti es &
     Gelegenheid voor fracti es om in te gaan op reacti e college en elkaars  
      inbreng
 6   Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 1: een sociale en vitale  
        gemeente
 7   Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 2:
      Een aantrekkelijke gemeente
 8   Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 3:
     Een leefb are gemeente
 9   Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 4:
      Een fi nancieel gezonde gemeente
 10 Sluiti ng

De gemeente Castricum is een prachti ge gemeente waar we met zijn allen goed kunnen 
wonen, recreëren en werken. We willen er samen met u voor zorgen dat we in 2030 nog steeds 
een gezonde en pretti  ge gemeente zijn. Hoe we dat willen bereiken schrijven we op in de 
Omgevingsvisie.
 
In de omgevingsvisie beschrijven we belangrijke onderwerpen, zoals hoe en waar wonen we, 
hoe regelen we de bereikbaarheid, hoe gaan we om met het landschap en de natuur en  hoe 
staat het met onze voorzieningen?

Deze omgevingsvisie maken we graag samen met u. Daarom hebben we u in de periode 
februari – juni gevraagd om met ons mee te denken ti jdens bijeenkomsten, via straati nterviews, 
een digitale enquête en een fl itspeiling. In totaal hebben hieraan meer dan 800 mensen 
deelgenomen! Alle reacti es van inwoners, ondernemers en organisati es hebben we verwerkt en 
kunt u vinden op ikdenkmeeovercastricum.nl onder Omgevingsvisie. 

Alle reacti es vormen de basis voor de volgende stap om te komen tot de nieuwe visie. Ook in 
de volgende fasen doen wij graag een beroep op u om mee te denken over de toekomst van 
onze gemeente. Meer informati e over de volgende stappen en hoe u kunt deelnemen vindt u op 
ikdenkmeeovercastricum.nl.  

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst 
van de gemeente?
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Publicatie Castricum 4 november 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Hoek Dr. Van Nieveltweg/Dr. De Jonghweg in Castricum, het aanleggen van een ti jdelijke 
uitweg, datum ontvangst 23 oktober 2020 (WABO2002144)
Hogeweg 193 a in Limmen, het isoleren van de woning, datum ontvangst 27 oktober 2020 
(WABO2002162)
Poelven 10a t/m 16a in Castricum, het realiseren van een dakterras, datum ontvangst 27 
oktober 2020 (WABO2002166)
Bachstraat 26 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, datum ontvangst 28 oktober 
2020 (WABO2002175)
Westerplein 6 in Castricum, het plaatsen van een koelinstallati e in talud daktuin, datum 
ontvangst 29 oktober 2020 (WABO2002186)
Julianaweg 1 in Akersloot, het wijzigen van gevels en het realiseren van muuropeningen, 
datum ontvangst 29 oktober 2020 (WABO2002189)
Burgemeester Zaalbergstraat 13 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum 
ontvangst 28 oktober 2020 (WABO2002178)
Middenweg 30 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 28 oktober 2020 
(WABO2002177)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit 
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Schulpvaart (secti e C4460) in Castricum, het inrichten van een ecologische verbindingszone 
tussen de duinen en Laag-Holland Schulpvaart in Castricum, verzenddatum 29 oktober 2020 
(WABO1901159)
Julianaplein 8 in Akersloot, het uitbreiden van de woning, verzenddatum 26 oktober 2020 
(WABO2001272)
De Bloemen 20 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 29 oktober 2020 
(WABO2002026)
Tulpenveld 2 in Limmen, het gewijzigd uitvoeren van de eerder verleende vergunning 
(WABO1801440) en het realiseren van een uitweg, verzenddatum 28 oktober 2020 
(WABO2001834)
Kastanjelaan 5 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), verzenddatum 28 
oktober 2020 (WABO2002045)
Geesterduin 27 in Castricum, Ontheffi  ng arti kel 8.3 Bouwbesluit verbouw Albert Heijn, 
verzenddatum 29 oktober 2020 (WABO2002188)
Meerweg 11 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel (linkerzijgevel) en het veranderen 
van de kapconstructi e, verzenddatum 26 oktober 2020 (WABO2001332)
Burg Nieuwenhuijsenstraat 8 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 29 
oktober 2020 (WABO2001561)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Schoutenbosch 55 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 24 september 
2020 (WABO2001600)

Mendelssohnstraat 40 in Akersloot, het kappen van een boom, verzenddatum 13 oktober 
2020 (WABO2001758)
Kleibroek 6 in Castricum,  het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 21 september 2020 
(WABO2001765)
Hendrik Casimirstraat 12 in Castricum,  het vergroten van de woning, verzenddatum 8 
oktober 2020 (WABO2001909)
Kerkweg 10 in Limmen,  het kappen van een eik, verzenddatum 13 oktober 2020 
(WABO2001946)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u 
contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Hogeweg 146 in Limmen, het bouwen van een loods, verzenddatum 5 oktober 2020 
(WABO2001278)
Uitgeesterweg 4 in Limmen, het bouwen van een berging, verzenddatum 14 september 2020 
(WABO2001480)
Woude 36d in de Woude, het realiseren van een B&B, verzenddatum 16 oktober 2020 
(WABO2001552)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u 
contact met ons opnemen.

Weigeringen
Starti ngerweg 7a in Akersloot, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 22 oktober 2020 
(WABO2001234)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Dorpsstraat 63 in Castricum,  het renoveren van een gemeentelijk monument, verzenddatum 
29 oktober 2020 (WABO2001749)
Geesterduin 27 in Castricum,  het aanbrengen van reclame folies op de ramen en het 
vervangen van de technische installati e op het dak, verzenddatum 28 oktober 2020 
(WABO2001768)
Dorpsstraat 113 in Castricum,  het vervangen van de bestaande T-Mobile antennes, 
verzenddatum 26 oktober 2020 (WABO2001703)
Hoogegeest 37 in Akersloot,  het wijzigen van de gevel en het plaatsen van een schoorsteen, 
verzenddatum 28 oktober 2020 (WABO2001756)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 
Standplaatsvergunning ti jdelijk verkoop kerstbomen in de periode van woensdag 2 december 
2020 tot en met maandag 21 december 2020 Geesterduinweg verzenddatum 29 oktober 
2020 (APV2000777)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Kinderen kopiëren het gedrag van hun ouders. Voor 
veel kinderen die volwassenen zien drinken, wordt 
alcohol aantrekkelijk. Drink daarom geen alcohol als 
kinderen en jongeren erbij zijn. Met deze boodschap 
start de Allianti e Alcoholbeleid Nederland volgende 
week landelijk met de campagne Zien Drinken. Doet 
Drinken. 

De campagne
Het voorbeeldgedrag van ouders en van andere 
volwassenen in de omgeving van een kind doet ertoe. 
In het algemeen geldt dat kinderen die hun ouders 
zien drinken, positi ever gaan denken over alcohol. Dit 
vergroot de kans dat deze kinderen op jonge leeft ijd 
gaan drinken en later te veel gaan drinken. Kortom: 
zien drinken, doet drinken. Vanaf maandag 2 november start de landelijke campagne. Via 
(sociale) media worden er allerlei foto’s en fi lmpjes gedeeld die bedoeld zijn om ouders aan het 
denken te zett en. Het idee is dat veel ouders zich in de beelden kunnen herkennen. 

Jongeren en alcohol in Noord-Holland Noord
Cijfers wijzen uit dat in de regio Noord-Holland Noord de gemiddelde leeft ijd waarop 
kinderen beginnen met alcohol drinken 15 jaar is. Van de minderjarigen die drinken kan 
51,4% aangemerkt worden als ‘bingedrinker’, omdat zij grote hoeveelheden alcohol drinken 
per gelegenheid. Ook blijkt bijna de helft  van de ouders van tweede- en vierdeklassers 
alcoholgebruik van hun kind goed te keuren of er niets van te zeggen. 

Webinar
Op donderdagavond 5 november organiseren In Control of Alcohol & Drugs en Brijder Jeugd 
een webinar voor ouders uit de regio, om zo bewustwording te vergroten en ouders te 
ondersteunen. Hier wordt besproken wat de eff ecten zijn van alcohol- en drugsgebruik op 
het puberbrein, hoe je het gesprek aan kunt gaan met je kind over alcohol en drugs en er is 
mogelijkheid om vragen te stellen. Het webinar begint om 19:30 uur, aanmelden kan grati s via 
interventi esgezondheid@ggdhn.nl of www.incontrolofalcoholendrugs.nl.

Zien drinken. Doet drinken
Honderden huiseigenaren openen online hun duurzame woning
Vanaf de bank in heel Nederland op bezoek 

Een natt e put betekent een verstopping in het riool op gemeentegrond. Een droge put betekent 
een verstopping op eigen terrein.
Als de put vol zit met water, dan zit de afvoer naar het gemeenteriool verstopt. Is de put droog, 
dan zit de verstopping tussen de put en het huis.

Rectifi catie: Verstopte afvoer? 
Let op malafi de loodgieters 28 oktober 2020

Wie aan de slag wil om 
zijn huis comfortabel en 
energiezuinig te maken, kan 
veel leren van de meer dan 
1.600 ervaringsverhalen op de 
Nati onale Duurzame Huizen 
Route. Nieuw dit jaar zijn 
de videogesprekken. Van 7 
november tot 15 december 
geven huiseigenaren en 
huurders uit alle delen van 
Nederland via videoverbinding 
uitleg over de duurzame 
maatregelen in hun woning. 
Naar verwachti ng zijn er meer 
dan 200 huiseigenaren die een 
video-inkijkje geven in hun 
woning. Bezoekers kunnen zich inschrijven op de website. 

Nu er meer thuis gewerkt wordt, staat een goed geïsoleerd huis hoger op het verlanglijstje, 
met als grootste wens meer wooncomfort en een lagere energierekening. Tijdens de video-
ontmoeti ngen kunnen gasten vragen stellen over uiteenlopende duurzame voorbeelden: van 
monumentaal pand of jaren ’70 rijtjeshuis tot moderne nieuwbouwwoning. De maatregelen 
variëren van naïsolati e, warmtepomp of HR++-glas tot een volledig aardgasvrij huis met 
hergebruik van regenwater.

Met een paar muisklikken op bezoek  
Via het platf orm Duurzame Huizen Route delen huiseigenaren het hele jaar door hun ervaring 
met alle duurzame maatregelen die je maar kunt bedenken. In andere jaren is het mogelijk om 
bij de duurzame huizen op bezoek te gaan. Vanwege het coronavirus vinden deze ontmoeti ngen 
dit jaar online plaats. “Het mooie aan de online open huizen is dat reisafstand geen rol speelt”, 
vertelt Carina den Ott er van de Duurzame Huizen Route. “Iemand uit Zeeland kan virtueel op 
bezoek in Drenthe en iemand uit Amsterdam in ’s-Hertogenbosch. Er is alti jd wel een woning 
te vinden die op jouw huis lijkt of een specifi eke maatregel heeft  waar je meer over wilt weten. 
Een huiseigenaar die hier ervaring mee heeft , bevindt zich op paar muisklikken afstand.”

Inschrijven 
Inschrijven voor een online bezoek kan vanaf 31 oktober via www.duurzamehuizenroute.nl. Er is 
plek voor maximaal 8 bezoekers per ontmoeti ng. De lijst met te bezoeken woningen wordt in de 
loop van de weken voortdurend aangevuld. Iedereen die duurzame stappen heeft  gezet en dat 
wil laten zien, kan ook zijn woning aanmelden op de Duurzame Huizen Route. 



Kijk op www.castricum.nl voor
prakti sche info.
Maak via de website een 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 25756160
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

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rij-
bewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën maakt u vooraf een afspraak via 
afspraak.castricum.nl of 140251.

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum di. t/m vrij.
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00
uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon
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Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat: in de vergadering van 22 september 2020 het uitwerkingsplan “Limmer Linten fase 3d 
Visweg-Pagenlaan” is vastgesteld. 

Inhoud uitwerkingsplan
Fase 3d heeft  betrekking op een nieuw woongebied centraal in het gebied Limmen-Zandzoom. 
Globaal gezien wordt het plan begrensd door de Visweg in het noorden, de woning aan de 
Visweg 77 in het oosten, de Pagenlaan in het zuiden en de tuin bij de woning aan de Pagenlaan 
2 in het westen. Het plan omvat 7 bouwvlakken waarin 8 woningen zullen worden gerealiseerd 
in de bestemming ‘Wonen’.
Het uitwerkingsplan is gericht op de woningbouwontwikkeling in Limmen Zandzoom. In het 
bestemmingsplan Limmen - Zandzoom is de totale ontwikkeling beschreven en is een groot deel 
van de ruimtelijke onderbouwing van dit project opgenomen. Het uitwerkingsplan beschrijft  
met name de wijze waarop het betreff ende gebied van het bestemmingsplan is uitgewerkt. 
Het uitwerkingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn 
opgenomen in de nota van zienswijzen.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het collegebesluit, het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan en de hierbij behorende stukken 
zijn met ingang van 5 november 2020 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder plan ID NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase3d-VS01. Daarnaast ligt 
het uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA 
te Castricum. LET OP: in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open. 
Wij verzoeken u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de stukken 
fysiek wilt bekijken.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken: een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze naar voren heeft  gebracht; een 
belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen 
het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen; een belanghebbende voor zover het beroep 
wordt ingesteld tegen de wijzigingen bij de vaststelling in het plan zijn aangebracht (zoals 
aangegeven in de nota zienswijzen). 

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan via: 
digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van 
het uitwerkingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde 
beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen 
kan via: digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is 
ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de heer J. van Boven en de heer J.H. Moraal 
van team Plannen en Projecten Castricum via 14 0251 of e-mail janvanboven@debuch.nl en 
jelgermoraal@debuch.nl. 

Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan 
“Limmer Linten fase 3d Visweg-Pagenlaan” 

Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 6.12 Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 oktober 2020 het exploitati eplan ‘Limmen-
Zandzoom, 5e herziening’ ongewijzigd heeft  vastgesteld. 

Inhoud exploitati eplan
Het exploitati eplan maakt onderdeel uit van het gelijknamige bestemmingsplan. Dit 
bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 3 februari 2011. Met het 
exploitati eplan wordt een goede ruimtelijke kwaliteit, een juiste uitvoering van werken en 
werkzaamheden en een eerlijke verdeling van kosten en baten nagestreefd in het gehele 
Zandzoomgebied. Het exploitati eplan is voor bovengenoemde ontwikkeling uitgewerkt. 
Daarnaast is een opbrengsten- en kostensti jging doorgevoerd naar actueel prijspeil.  

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het vaststellingsbesluit, het vastgestelde exploitati eplan, en de hierbij behorende bijlagen 
zijn met ingang van 5 november 2020 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.BPL10zandzoom-VE05. Daarnaast ligt het 
exploitati eplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadshuisplein 1, 1902 CA  
Castricum. LET OP: in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open. Wij 
verzoeken u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de stukken 
fysiek wilt bekijken.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het exploitati eplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kan een 
belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen 
het ontwerp-exploitati eplan naar voren te brengen gebruik maken.

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan via: 
igitaalloket.raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding exploitati eplan
Het besluit tot vaststelling van het exploitati eplan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de hiervoor genoemde beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de 
werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Digitaal indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn 
een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is 
beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de heer W. Voerman van team Plannen en 
Projecten Castricum via 14 0251 of e-mail woutervoerman@debuch.nl. 

Vastgesteld “Exploitatieplan 
Limmen-Zandzoom, 5e herziening”

Collecte 1 november 2020 t/m 7 november 2020
Alzheimer Nederland collecteert deze week.


