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Nieuwe telefoonnummers
projectbureau
Vanaf 1 januari aanstaande veranderen de telefoonnummers waaronder u
het projectbureau kunt bereiken. De nieuwe nummers treft u in het colofon
aan.

Haalbaarheidsstudie van start
Onlangs is de haalbaarheidsstudie Locatie Valkenburg daadwerkelijk van
start gegaan. Deze studie richt zich op de uitwerking van drie scenario’s en
per scenario drie varianten.
Deze studie moet meer duidelijkheid geven over het programma. Onder het
programma wordt verstaan de hoeveelheid woningen, de hoeveelheid groen
en water, de plaats van de infrastructuur en noem maar op. Daarbij wordt
ook aandacht besteed aan de mogelijke plaats van de verschillende
programma-onderdelen in het gebied. Bij de infrastructuur wordt vooral
gekeken naar de Rijnlandroute en de RijnGouweLijn-West, maar ook naar de
aansluiting van de nieuwe woonwijk op het hoofdwegennet.
De haalbaarheidsstudie bestaat uit drie gedeelten:
1) Een gedeelte dat gericht is op het tekenen: een exercitie die gericht is op
mogelijke ontwerpen. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijke invulling van
het gebied met de verschillende programma-onderdelen.
2) Een gedeelte dat gericht is op het rekenen: een cijfermatige exercitie die
financiële inzichten moet geven aan de verschillende scenario’s en varianten.
3) Een gedeelte dat gericht is op verkeer en vervoer: een studie die de
gevolgen voor het verkeer berekent aan de hand van de cijfermatige
exercitie en de daarbij behorende ontwerpen. Zo kan worden bekeken welke
eventuele varianten de beste oplossingen bieden voor belasting van de
infrastructuur.
Kwaliteit hoogste prioriteit
In de haalbaarheidsstudie worden verschillende scenario’s en varianten
bestudeerd. Uiteraard gebeurt dat binnen de beleidskaders en
uitgangspunten die eerder door de stuurgroep zijn vastgesteld in het Plan
van Aanpak. Kwaliteit heeft dus de hoogste prioriteit. De opdracht is dan ook
niet om net zo lang te rekenen tot het beste financiële resultaat wordt
behaald, maar hoe je een kwalitatief aansprekend gebied kunt ontwikkelen
met een resultaat dat tenminste budgettair neutraal is.
De resultaten van de haalbaarheidsstudie worden in het voorjaar verwacht.

Projectplan 2006
Het projectplan voor 2006 is bijna klaar. Naar verwachting krijgen de gemeenteraden van de gemeente Wassenaar en
de nieuwe gemeente Katwijk het plan medio januari ter kennisname toegezonden. Nadat zienswijzen van de regio’s en
provincie zijn ontvangen, krijgen de raden het plan voor vaststelling voorgelegd. Op dit moment is het nog geen
openbaar stuk. Zodra dat wel het geval is, zult u het plan op website aantreffen.
In het projectplan wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die in 2006 worden uitgevoerd of opgestart. Tevens
is er een overzicht van de communicatieve activiteiten in terug te vinden. Zo staan er voor komend jaar in elk geval
zes uitgaven van de PLV Extern op het programma. Daarnaast is het de bedoeling om in elk geval twee
informatieavonden te organiseren: een in het voorjaar en een in het najaar.

Klankbordgroepen later actueel
Tijdens de informatieavond van 5 september en in de daarna uitgegeven PLV Extern hebben we u beloofd u op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de oprichting van klankbordgroepen. De Stuurgroep Locatie Valkenburg
heeft uitgebreid over dit onderwerp gesproken. Vooralsnog is het te vroeg in het proces om te gaan werken met vaste
klankbordgroepen. Later in het project kunnen klankbordgroepen wél een constructieve bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van het gebied. Wel worden er in 2006 openbare informatieavonden over Project Locatie Valkenburg
georganiseerd.
Hebt u reeds aangegeven dat u geïnteresseerd bent in het plaatsnemen in een klankbordgroep, dan krijgt u in het
komend jaar in elk geval een persoonlijke uitnodiging voor de informatieavonden. Bovendien zijn uw vragen en
opmerkingen altijd welkom bij het projectbureau.

Bestellen via de website
Het is nu mogelijk om publicaties via de website te bestellen. Het gaat dan vooralsnog om eerder uitgebrachte
nieuwsbrieven en het Plan van Aanpak. Als er nieuwe publicatie verschijnen, worden deze uiteraard aan de bestellijst
toegevoegd. Voorheen konden publicatie per e-mail worden besteld. Nu is dat met het speciale bestelformulier
gemakkelijker geworden.
Kijk op www.locatievalkenburg.nl.

Veelgestelde vragen op de website
Aan de website is een nieuw onderdeel toegevoegd: veelgestelde vragen. Daarbij besteden we speciale aandacht aan
scholieren, want het blijkt dat er nogal wat scholieren zijn die de toekomst van Marinevliegkamp Valkenburg gebruiken
als onderwerp voor een werkstuk.

Prettige Kerstdagen!
Tot slot willen wij alle abonnees van de PLV Extern hele fijne Kerstdagen toewensen en een voorspoedig 2006! Graag
willen we iedereen, die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan Project Locatie Valkenburg, danken
voor de inzet en de prettige samenwerking. Blijft u alstublieft ook in 2006 uw mening kenbaar maken en vragen
stellen. Wij zijn u ook dan graag van dienst!

