AMENDEMENT

Amendement bij:

Notitie hoofdlijnen kadernota Zanderij Noord

Onderwerp

Ruimte voor ruimteregeling en vereveningsregeling toepassen
buiten het Zanderij Noord-gebied
De raad van de gemeente Castricum in vergadering bijeen op
18 januari 2018
- volgens de notitie Zanderij Noord het landschap van de
Zanderij dient open te blijven en het zicht op het
oostelijk deel van de duinen behouden dient te blijven.
- in de notitie de mogelijkheden van eventueel benodigde
subsidies, crowdfunding en diverse fondsen worden
beschreven.
- volgens hoofdlijn 7 de bouwmogelijkheden in principe
beperkt blijven tot wat er nu is toegestaan volgens het
huidige bestemmingsplan
- er onder het hoofdstuk 3 Financiering en Uitvoering in
punt e (Provinciale Ruimte voor Ruimteregeling} en
onder punt f (gemeentelijke vereveningsreling) sprake
is van mogelijkheden tot vervangende bouw binnen het
open te houden gebied.
- er onder punt 3-e daarbij wordt gesproken over
maatschappelijk in te passen vervangende bebouwing
- er onder punt 3-f daarbij wordt gesproken over
kleinschalige rode ontwikkelingen binnen het open te
houden gebied.

Aanhef
Overwegend dat

Concluderend dat

-

-

-

-

het open houden van het gebied van de Zanderij een
belangrijke bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid van
de gemeente Castricum als poort naar de duinen en
de omzetting van bollengrond naar natuur- en cultureel
erfgoedontwikkeling daarbij een belangrijke verbetering
is.
volgens de uitspraken in de notitie in hoofdlijn 7 en
hoofdstuk 3 e en f er wel degelijk mogelijkheden blijven
om het open te houden gebied verder te bebouwen
het voorgaande in tegenspraak is met het belangrijkste
uitgangspunt in de notitie, namelijk het open laten van
het gebied

Besluit

1) de tekst van hoofdlijn 7 als volgt aan te passen:
“Bouwmogelijkheden blijven beperkt tot wat nu is
toegestaan volgens het huidige bestemmingsplan,”
2) in de tekst op te nemen dat de voorkeur voor
financiering van natuurontwikkeling op de Zanderij
uitgaat naar het zoeken naar en gebruik maken van
regionale, landelijke en Europese fondsen voor
natuurontwikkeling,
3) in hoofdstuk 3 de punten e. (Provinciale Ruimte voor
Ruimte regeling) en f. (gemeentelijke
vereveningsregeling) zodanig te redigeren dat voor
zover gewenst ter financiering van natuurontwikkeling
op de Zanderij, compenserende bebouwing alleen
buiten het open te houden gebied van Zanderij Noord
te realiseren is,
4) de bijbehorende en omlijstende teksten in de
kadernotitie in overeenstemming met de punten 1) en
2) aan te passen.
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