
































Provincie Noord-Holland Begrenzing locatie NH/0383/00513

februari 2014

dossier

datum

naam Globis

tekening



150m100500

Deze kaart is noordgericht Prov. Noord-Holland Schaal 1 : 5000

Bebouwing
Overige tekst
Huisnummer
Perceel
Perceelnummer
Depotgebied

Kenmerk: NH038300513_CON_G_I
Peildatum: 08-01-2014
Kadastrale situatie per 07-01-2014
Locatie X = 104973 Y = 507952
Kadastrale gemeente CASTRICUM sectie D



Ondergetekende, bewaarder van het kadaster en de openbare 

registers, verklaart dat deze WKPB contourentekening in 

elektronische vorm in bewaring is genomen onder 

depotnummer 20140108000086. Dit digitaal equivalent is 

geschikt voor het relateren van de contouren WKPB aan de 

kadastrale percelen, waar het betreffende besluit 

betrekking op heeft.





d.d. 08-01-2014


De bewaarder


Mr. B.H.J. Roes



Lijst van gebieden die matchen
met het gebied van het type

Depotgebied Aanbieder Prov. Noord-Holland

Kenmerk NH038300513_CON_G_I

Coördinaten X = 104973, Y = 507952 Peildatum 08-01-2014

Kadastrale situatie per 07-01-2014

Gebiedstype Kadastrale gemeente Sectie Perceel-
nummer

App volgnr Match

Perceel CASTRICUM D 1279 Gedeeltelijk

Perceel CASTRICUM D 1352 Gedeeltelijk

Perceel CASTRICUM D 1372 Gedeeltelijk

Perceel CASTRICUM D 1386 Gedeeltelijk



Provincie 
Noord-Holland 

1000046675 
Kenmerk: 276336/354364 
SVTB 14 UOl1 1901 NT 
Publicatie in de week van 11 jun! 2014 in: 
Nieuwsblad voor Castricum 
Publicatie op onze website op 13 juni 2014 

KENNISGEVING 
WET BODEMBESCHERMING 

Beschikking 
Cedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de bodemkwaliteit vastgesteld op de locatie 
Duinenbosch 3 (GGZ Dijk en Duin) te Castricum. Het besluit is aangevraagd door Parnassia Bavo 
Groep Vastgoed Beheer B.V. 

Er zijn zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is gewijzigd ten opzichte 
van de ontwerpbeschikking. 

Inzage 
De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 13 juni tot 26 ju l i 2014 ter inzage: 

bij het gemeentehuis van de gemeente Castricum, Raadhuisplein 1 ingang Soomerwegh te 
Castricum, op maandag t /m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 1 2.00 
uur. 

Bovendien liggen de stukken buiten kantooruren ter inzage: 
bij de openbare bibliotheek, Ceesterduinweg 1 te Castricum op: 
maandag en vrijdag van 1 3.30 tot 20.30 uur; 
woensdag van 10.30 tot 1 7.30 uur; 
donderdag van 1 3.30 tot 1 7.30 uur; 
zaterdag van 10.30 tot 16.30 uur. 

Tijdens de zomerperiode is de bibliotheek op zaterdag gesloten. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer F. de Graaf, tel.: 0800 9986734. 

Beroep 

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die ten aanzien van de ontwerpbeschikking hun 
zienswijze kenbaar hebben gemaakt, tot 26 ju l i 2014 schriftelijk beroep worden ingesteld. Is van de 
mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze geen gebruik gemaakt, dan zal moeten worden 
aangetoond, dat dit de belanghebbende niet verwijtbaar is. Als beroep wordt ingesteld kan ook om 
een voorlopige voorziening worden verzocht. 
Het beroepschrift en het verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden gericht aan de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 2001 9, 2500 EA Den 
Haag (tel.: 070 426 44 26). 


