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Project Locatie Valkenburg toegelicht
Nadat het besluit van de Tweede Kamer om de defensiefunctie van
Marinevliegkamp Valkenburg per 1 januari 2005 te beëindigen, is door de
omliggende gemeenten een projectorganisatie opgericht onder de naam
Project Locatie Valkenburg.
Het project is erop gericht ten uitvoer te brengen wat in de Nota Ruimte
staat vermeld over de locatie:
- De Locatie Valkenburg komt beschikbaar voor herontwikkeling
- De relevante infrastructuur in de omgeving moet berekend zijn op de
toekomst
- De regionale overheden voeren de regie bij de ontwikkeling van het gebied
- Het moet een hoogwaardige woonlocatie worden
- Er moet een ecologische verbindingszone komen aan de zijde van
Wassenaar, vanaf de lijn Pan van Persijn-Valkenburgse meer.
In het Project Locatie Valkenburg werken de gemeenten Katwijk (tot 1
januari 2006 de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg; deze vormen
per 1 januari 2006 de nieuwe fusiegemeente Katwijk) en Wassenaar samen
met de regio Holland Rijnland, het stadsgewest Haaglanden en de provincie
Zuid-Holland.

Stuurgroep Locatie Valkenburg
De stuurgroep Locatie Valkenburg bestond tot de
gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart uit:
De heer J. Wienen, voorzitter en burgemeester van Katwijk;
De heer D. Binnendijk, wethouder gemeente Katwijk;
Mevrouw A. Vriesendorp-Dutilh, wethouder gemeente Wassenaar en lid DB
stadsgewest Haaglanden;
De heer R. Hillebrand, lid DB regio Holland Rijnland;
De heer A. van Dijk, gedeputeerde provincie Zuid-Holland.
Sinds de verkiezingen hebben mevrouw Vriesendorp en de heer Hillebrand
demissionair zitting in de stuurgroep. Wie hun opvolgers zullen worden, is
nog niet bekend. Wel is bekend dat het nieuwe dagelijks bestuur van de
regio Holland Rijnland naar verwachting op 24 mei zal worden geïnstalleerd.

Uitgangspunten Plan van Aanpak Locatie Valkenburg
In de loop van 2005 is door de betrokken gemeenteraden en besturen het Plan van Aanpak Locatie Valkenburg
vastgesteld. Daarin zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd:
● Kwaliteit hoogste prioriteit
● Realisering benodigde infrastructuur vóór oplevering
woningbouw
● Behoud van open groene buffer
● Behoud van de eigen identiteiten / kwaliteiten van de
kernen
● Bebouwing hoofdzakelijk t.b.v wonen
● Combinatie groen en blauw, recreatie en landbouw
● Ecologische hoofdstructuur

Voor een toelichting op de uitgangspunten kunt u terecht
op www.locatievalkenburg.nl. Daar is het Plan van
Aanpak na te lezen en desgewenst te bestellen.
Overigens worden deze uitgangspunten nader uitgewerkt
aan de hand van de uitkomsten van de
haalbaarheidsstudie. Het programma van uitgangspunten
wordt met de resultaten van de haalbaarheidsstudie voor
de zomer voorgelegd aan de gemeenteraden. Dit
programma vormt tevens de start voor het
ontwerpatelier Locatie Valkenburg. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met het projectbureau Locatie
Valkenburg.

