AMENDEMENT
Motie bij:

Notitie hoofdlijnen kadernota Zanderij Noord

Onderwerp

het voorgestelde besluit om in te stemmen met de
Notitie hoofdlijnen kadernota Zanderij Noord

De raad van de gemeente Castricum in vergadering bijeen op 18 januari 2018
Besluit

Voorgestelde besluiten:
1. Het door het College voorstelde besluit 1 als volgt te wijzigen:
Oud:
'De in de notitie genoemde hoofdlijnen voor de op te stelle kadernota
Zanderij Noord, vast te stellen'
als volgt te wijzigen:
Nieuw:
'De in de notitie genoemde hoofdlijnen voor de op te stellen kadernota
Zanderij Noord vast te stellen, met dien verstande dat de hoofdlijnen 1,
6 en 7 als volgt worden aangepast.
Hoofdlijn 1
Oud:
Het landschap van de Zanderij Noord dient open te blijven en te worden
gevrijwaard van versnippering en verrommeling. Het zicht vanuit het
oostelijk deel van het gebied op de bestaande duinen moet behouden
blijven
Nieuw:
Het landschap van de Zanderij Noord dient open te blijven en te worden
gevrijwaard van versnippering en verrommeling. Het zicht zowel vanuit
dorp (zoals Mient, Vinkenbaan en NS-station) als het gebied op de bestaande duinen moet behouden blijven.
Hoofdlijn 6
Oud:

Bestaande fysieke, landschappelijke en cultuurhistorische aspecten
zoveel mogelijk worden gebruikt en behouden
Nieuw:
Bestaande fysieke, landschappelijke en cultuurhistorische aspecten
worden gebruikt en behouden
Hoofdlijn 7
Oud:
Bouwmogelijkheden blijven in principe beperkt tot wat nu is toegestaan
volgens het huidige bestemmingsplan.
Nieuw:
Bouwmogelijkheden blijven beperkt tot wat is toegestaan volgens het
bestemmingsplan.'
2. Het door het College voorstelde besluit 2 als volgt te wijzigen:
Oud:
Aan het College opdracht te geven de kaders nader uit te werken, met
inbegrip van de financiering van de gebiedsontwikkeling
Nieuw:
- aan het College opdracht te geven deze hoofdlijnen nader uit te
werken in kaders en mogelijke eindbeelden;
- dit met inbegrip van de financieringsmogelijkheden van een ruime en
duurzame uitbreiding van de natuurontwikkeling,
-alsmede een kwalitatieve versterking van de natuur en het landschappelijk karakter van het gebied.
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