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Onderwerp : Burgerinitiatiefvoorstel ’20 suggesties voor integraal verkeersplan 

waarbij het knelpunt aan de Beverwijkerstraatweg wordt opgelost’  
 
 

 
Geachte leden van het presidium, 
 
Op 28 december jl. heeft dhr. Van Balgooi uit Castricum een burgerinitiatiefvoorstel 
ingediend waarin hij 20 suggesties geeft voor een integraal verkeersplan waarbij het 
knelpunt aan de Beverwijkerstraatweg wordt opgelost. Het burgerinitiatief is bijgevoegd.  
 
Geldigheid burgerinitiatief  
 
Op grond van de verordening burgerinitiatief 2016 dien een burgerinitiatiefvoorstel te voldoen 
aan de volgende voorwaarden (artikel 3, 4 en 5): 
 

- Het verzoek in schriftelijk ingediend bij de burgemeester, als voorzitter van de raad. 
- Het verzoek bevat een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel, de 

voor- en achternaam, adres, de geboortedatum en de handtekening van de 
verzoeker(s). 

- Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het in bijlage A van de 
verordening opgenomen model. 

- De initiatiefnemers zijn ingezetene van de gemeenten, zijn ouder dan 16 jaar en 
voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad. 

- Het burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in: een onderwerp dat niet behoort tot de 
bevoegdheid van het gemeentebestuur, een vraag over het gemeentelijk beleid, een 
klacht in de zin van h9 van de Web over een gedraging van het gemeentebestuur, 
een bezwaar in de zin van h7 van de Awb tegen een besluit van het gemeente-
bestuur, een onderwerp waarover tijdens de afgelopen 12 maanden voor indiening 
van het voorstel door de raad een besluit is genomen, een voorstel met betrekking tot 
een onderwerp waar nog inspraakmogelijkheden voor gelden of waarvoor nog de 
mogelijkheid voor een bezwaar of bezwaarprocedure openstaat en een onderwerp 
met betrekking tot privé en/of zakelijk belangen.  

 
Conform lid 1 van artikel 6 beslist het presidium op voorstel van de griffie over de geldigheid 
van het verzoek. Naar het oordeel van de griffie voldoet het burgerinitiatiefvoorstel aan alle 
gestelde voorwaarden en geldt het voorstel daarmee als een geldig burgerinitiatief.  
 
Op basis van de stukken werd nog niet volledig helder welk besluit dhr. Van Balgooi van de 
raad vraagt. Dit is bij hem nagevraagd. Dhr. Van Balgooi laat weten dat aan de 
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gemeenteraad wordt gevraagd om de opdracht voor het maken en uitvoeren van een 
integraal verkeersplan voor Castricum toe te voegen aan het raadsprogramma.  
Dit verkeersplan dient onder meer een ongelijkvloerse kruising met het spoor voor auto’s te 
bevatten, mede gebaseerd op bijgevoegde suggesties, als mogelijke verbeteringen voor de 
mobiliteit in Castricum, voor zowel het auto- als voor het fietsverkeer, met aandacht voor het 
milieu.  
 
Behandeling burgerinitiatief  
 
Conform artikel 2 van de verordening plaatst de raad een burgerinitiatiefvoorstel op de 
agenda van zijn vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek 
is ingediend. Indien het presidium het verzoek toewijst, wordt behandeling van het 
burgerinitiatiefvoorstel in principe geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
raad. 
 
Uit de evaluatie van de behandeling van eerdere burgerinitiatieven is gebleken dat vele van 
u het ongelukkig vinden dat een burgerinitiatiefvoorstel direct in de raadsvergadering aan de 
orde komt. Het late tijdstip wordt als onvriendelijk richting indieners beschouwd en voor de 
raadsleden zelf betekent het in sommige gevallen dat een besluit wordt gevraagd over 
materie die nog niet voldoende helder is geworden.  
 
Momenteel is een wijziging van de verordening burgerinitiatief in voorbereiding waarin wordt 
voorgesteld een burgerinitiatief – conform andere voorstellen – eerst in een commissie te 
behandelen alvorens over te gaan tot besluitvorming in de raad twee weken later. 
Vooruitlopend op deze wijziging stellen wij u voor ook hier voor deze behandelwijze te 
kiezen. 
 
De commissiebehandeling kan ik dat geval worden ingepland tijdens het Raadsplein van 30 
januari 2020. De verzoeker heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn 
burgerinitiatiefvoorstel mondeling toe te lichten bij aanvang van de bespreking. Nadat de 
fracties het woord hebben gevoerd, heeft de verzoeker kort de gelegenheid te reageren. De 
verzoeker voert niet meer dan tweemaal het woord tenzij de raad hiertoe verlof geeft. 
 
Besluitvorming over het voorstel wordt in principe geagendeerd voor de raadsvergadering 
van 13 februari 2020.  
 
 
 
 

  


