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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.

Agenda raadsinformatiebijeenkomst 
10 december 2020

   Commissies
19.30 – 21.00 Initi ati efvoorstellen afvalstoff enheffi  ng & reacti e op bezwaarschrift en 
   

20.00 – 21.00 Wijziging APV in verband met verbod op carbid schieten 
  

 Pauze
21.15 – 22.30 Kaderstellend besluit voor de bouw van 10 appartementen aan Schouw 1  
 te Akersloot
   
  
22.45 – 23.00 Raadsvergadering

   
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 4 Besluitvorming
 A Initi ati efvoorstel(len) afvalstoff enheffi  ng & reacti e op bezwaarschrift en  
     (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
 B Wijziging APV in verband met verbod op carbid schieten 
     (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
 5 Sluiti ng

Binnenkort worden in Castricum voor de inzameling van luiers en inconti nenti emateriaal negen 
ondergrondse containers geplaatst. Deze containers komen op de volgende locati es:

• De Brink (Castricum)
• Van der Mijleweg (Castricum)
• Admiraal De Ruyterlaan (Castricum)
• Dorcamp (Castricum
• Geesterduin (Castricum)
• Rijksweg (Limmen
• Lage Weide (Limmen) 
• Churchillplein (Akersloot)
• Koningsweg (Akersloot)

Op 1 december nam het college een besluit over de defi niti eve locati es van deze ondergrondse 
containers.  

Meer informati e?
Vragen over de ondergrondse containers kunt u mailen naar grondstoff en@debuch.nl. 
Voor meer informati e of vragen over afval, de ondergrondse containers en het grondstoff enplan, 
kunt u terecht op www.castricum.nl/afval

Ondergrondse luiercontainers

Agenda Raadsplein 
17 december 2020

  
 Commissies
19.30 – 20.15 Moti es bij kaderstellend besluit Brakersweg 19-21 Castricum
   

19.30 – 20.15 Commissie Algemene Zaken* 
  

 1A Belasti ngtarieven bij verordening belasti ng op roerende woon- en  
       bedrijfsruimten 2021 en bij verordening onroerendezaakbelasti ngen  
        2021
 1B Ontslagbesluit commissielid 
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad
 Pauze
20.30 – 21.30 Moti es en amendementen bij ruimtelijk kader Zanderij Noord    

20.30 – 21.30 Moti es bij beheersmaatregelen Sociaal Domein 
  

22.15 – 23.00  Raadsvergadering 
   

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Ruimtelijk kader Zanderij Noord inclusief moti es en amendementen  
    (o.v.b. commissiebehandeling)
 B Kaderstellend besluit voor de bouw van 10 appartementen aan   
     Schouw 1 te Akersloot (o.v.b. commissiebehandeling)
 C Kaderstellend besluit Brakersweg 19-21 te Castricum inclusief 
     moti es (o.v.b. commissiebehandeling)
 D Belasti ngtarieven bij verordening belasti ng op roerende woon- en  
     bedrijfsruimten 2021 en bij verordening onroerende-zaakbelasti ngen  
     2021 (o.v.b. commissiebehandeling)
 E Moti es sociaal domein (o.v.b. commissiebehandeling)
 F Ontslagbesluit commissielid (o.v.b. commissiebehandeling)
 5 Afscheid raadsgriffi  er Vera Hornstra
 6 Sluiti ng

Sinds begin oktober loopt er 
een collecti eve inkoopacti e 
woningisolati e, georganiseerd 
door de gemeente Castricum, 
in samenwerking met 
Duurzaam Bouwloket. Hier 
zijn al zeker 250 off ertes op 
aangevraagd.

Eind oktober vonden de 
digitale inwonersavonden 
plaats, deze zijn bekeken 
door meer dan 200 
geïnteresseerden. Kon u 
niet aanwezig zijn bij deze 
inwonersavonden? 
Kijk dan het webinar terug, 
of meld u aan voor de 
inkoopacti e, door te kijken op www.duurzaambouwloket.nl/castricum. 

Inkoopacti e
De reden waarom de inkoopacti e wordt georganiseerd is omdat de gemeente u graag verder 
wil helpen bij het energiezuinig maken van uw woning. Uw woning isoleren is goed voor uw 
portemonnee, uw wooncomfort en voor de toekomst. Een collecti ef van vakkundige regionale 
isolati ebedrijven biedt inwoners de mogelijkheid om een scherp geprijsde vrijblijvende off erte 
aan te vragen voor de maatregelen: spouwmuurisolati e, vloerisolati e, bodemisolati e, dakisolati e 
en isolerende beglazing. U kunt tot 15 januari 2021 gebruik maken van dit aanbod.

Meer informati e, webinars en adviesgesprekken
Tijdens de webinars werden de verschillende isolati emaatregelen, de inkoopacti e en de 
beschikbare subsidies uitgelegd. Wilt u meer advies? De gemeente biedt grati s telefonische 
adviesgesprekken aan bij Duurzaam Bouwloket. U kunt zich aanmelden voor de inkoopacti e, 
het webinar terugkijken en u aanmelden voor een adviesgesprek door te kijken op www.
duurzaambouwloket.nl/castricum. U kunt ook zelf een stappenplan maken voor het 
verduurzamen van uw woning via woningplannner.duurzaambouwloket.nl. Duurzaam 
Bouwloket is bereikbaar per mail (info@duurzaambouwloket.nl) of telefonisch (072 - 743 39 56).

Subsidie aanwezig!
Via de gemeentelijke subsidie op energiebesparende maatregelen (RRE) kunt u maximaal 70 
euro terug krijgen op de aanschaf van bijvoorbeeld een waterbesparende douchekop, HR++ glas 
of zelfs een koelkast met energielabel A+++. Kijk voor meer informati e op 
www.duurzaambouwloket.nl/rre-castricum.
U kunt de RRE ook inzett en voor diensten van energiecoöperati e CALorie: de warmtescan of 
hulp bij het installeren van kleine maatregelen. 
Zie voor hun diensten www.calorieenergie.nl/rre. 
Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt een subsidie beschikbaar voor 
woningeigenaren die minimaal 2 energiebesparende maatregelen hebben uitgevoerd. 
De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) is aan te vragen via www.rvo.nl.  
Benieuwd welke (subsidie)regelingen er nog meer beschikbaar zijn? Doe de subsidiecheck via 
www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck

Kijk nu het webinar terug

Al 250 off ertes aangevraagd 
binnen de inkoopactie isolatie

Volgende week van 14 tot 18 december is de laatste week dat alle oude containers 
worden geleegd. Zet u dus alle oude containers die nog moeten worden opgehaald op uw 
clusterplaats op uw reguliere inzameldag. Deze oude containers worden dan nog eenmaal 
geleegd en voor de feestdagen opgehaald.

Deze week worden alle gft-containers 
geleegd, zowel oud als nieuw. 
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Publicatie Castricum 9 december 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Willem de Zwijgerlaan 34 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
27 november 2020 (WABO2002432)
Dr. Ramaerlaan 4 in Castricum, het verbouwen van een woning, datum ontvangst 29 
november 2020 (WABO2002440)
Koningsduin 10 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 30 november 
2020 (WABO2002450)
Oude Haarlemmerweg 50 in Castricum, het legaliseren van een reeds gebouwd bijgebouw 
en het vergroten van het erf, datum ontvangst 30 november 2020 (WABO2002466)
Ruiterweg 61 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 1 december 
2020 (WABO2002476)
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
Oude Parklaan 76 in Castricum, het plaatsen van een luifel en hekwerken, verzenddatum 26 
november 2020 (WABO2001527)
Meester Ludwigstraat 2a, 2b en 2c in Castricum (voorheen 2a), het veranderen van 
opslagruimte in drie woningen, verzenddatum 25 november 2020 (WABO2000125)
Marshallstraat 15 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 27 november 
2020 (WABO2002230)

Hoek Dokter Van Nieveltweg/Dokter De Jonghweg in Castricum, het aanleggen van een 
ti jdelijke uitweg, verzenddatum 3 december 2020 (WABO2002144)
Van Duurenlaan 1 in Castricum, het verbouwen van de woning en het vergroten van de 
dakkapel, verzenddatum 3 december 2020 (WABO2002025)
Peter Duymstraat 11 in Castricum, het uitbreiden van de verdieping, verzenddatum 2 
december 2020 (WABO2002281)
Kogerpolder 1 (nabij) in Akersloot, het verbreden van het talud en vergroten van de 
watergang, verzneddatum 30 november 2020 (WABO2002222)
Amberlint 22 in Limmen (kavel 4), het bouwen van een woning, verzenddatum 4 december 
2020 (WABO2002072)
Geesterduin 27 in Castricum, het aanbrengen van reclame folies op de ramen en het 
vervangen van de technische installati e op het dak, verzenddatum 3 december 2020 
(WABO2001768)
Amberlint 8 in Limmen ( kavel 16), het bouwen van een woning, verzenddatum 4 december 
2020 (WABO2002256)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u 
contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Heemstederweg 5 in Castricum het bouwen van een loods, verzenddatum 3 december 2020 
(WABO2002062)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Regenwater is goed. Maar het kan ook 
voor natt e voeten zorgen. Daarom kan het 
geen kwaad om te kijken wat je nog meer 
met regenwater kan doen. Dat deden we 
samen met bewoners van de Marijkestraat 
in Castricum. In deze straat is sinds vorig jaar 
een regenwaterriool aangelegd. Het water 
wat op straat valt wordt apart afgevoerd naar 
sloten en vijvers en hoeft  niet meer naar de 
rioolwaterzuivering.

Civiele toezichthouder Dave wilde nóg meer 
met het regenwater doen. Daarom keek hij met 
de bewoners naar het regenwater dat op hun 
terrein valt. Zo ontstond het idee om samen 
met de aannemer regentonnen uit te delen. 
Het water in de ton kan gebruikt worden om 
de tuin water te geven en de ramen te lappen. 
Dave: ‘Een simpele manier om regenwater 
te gebruiken. En bewuster te worden van de 
veranderingen door het klimaat.’

Kennisgeving vaststelling geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer 

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

Toezichthouder deelt regentonnen uit

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken bekend dat zij voornemens 
zijn een geactualiseerde regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer vast te stellen.
 
Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 juli 2008 geregeld in het Besluit bodemkwaliteit 
en in de Regeling bodemkwaliteit. Het Besluit kent een landelijk beleidskader (generiek) en geeft  
tevens de mogelijkheid aan gemeenten om lokaal gebiedsgericht beleid voor grondverzet vast 
te stellen (gebiedsspecifi ek). Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk hergebruik van grond en 
baggerspecie, zodat minder materiaal hoeft  te worden gestort en minder primaire grondstoff en 
nodig zijn.

Met gebiedsspecifi ek beleid kan een gemeente afwijken van het generieke landelijke beleid, 
waardoor meer ruimte kan worden gecreëerd voor de afzet van vrijkomende grond- en 
baggerstromen. Dit is mogelijk door lokale maximale waarden (LMW) op te stellen. Zo kan 
worden gestuurd op het beschermingsniveau en de toepassingsmogelijkheden voor grond en 
baggerspecie binnen (delen van) het beheergebied. Hierbij moet wel worden vastgehouden aan 
het basisprincipe van het Besluit; namelijk dat de kwaliteit van de grond die wordt toegepast in 
een gebied alti jd geschikt moet zijn voor de functi e die het gebied heeft .
Om gebruik te kunnen maken van gebiedsspecifi ek beleid dient een gemeente te beschikken 
over een:
- bodemfuncti eklassenkaart (weergave van het huidige/toekomsti ge gebruik van een gebied)  
- bodemkwaliteitskaart (weergave van de huidige kwaliteit van de bodem in een gebied) 
- nota bodembeheer (de uitwerking van het gebiedsspecifi eke beleid)
 
De gemeente Castricum heeft  haar eerder vastgestelde regionale bodemkwaliteitskaart en nota 
bodembeheer geactualiseerd voor PFAS-verbindingen. 
 
Op grond van een wijziging in het Besluit bodemkwaliteit (publicati e Staatsblad 491, 
17 december 2019) is tot 1 januari 2021 geregeld dat:
- Gebiedsspecifi ek beleid met betrekking tot PFAS-verbindingen kan worden vastgesteld door   
  het college van burgemeester en wethouders in plaats van de gemeenteraad.
- De reguliere procedure van inspraak vooraf mag worden vervangen door bezwaar achteraf.

Eén week na deze kennisgeving zal het besluit bekend worden gemaakt. Het besluit treedt één 
dag na bekendmaking in werking.

Informati e
Informati e kunt u ti jdens kantooruren verkrijgen via de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
– tel. 088 102 1300 of via postbus@odnhn.nl




