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Plan van Aanpak in concept
goedgekeurd door gemeenteraden
In de laatste raadscyclus voor de zomervakantie behandelden de
raden van de gemeenten Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en
Wassenaar (verder:KRVW) het Plan van Aanpak Ontwikkeling
Locatie Valkenburg. Alle vier de raden hebben hun goedkeuring aan
het plan gegeven, met een beperkt aantal aanpassingen.
Daarmee hebben de raden het startsein gegeven voor de
ontwikkeling van de locatie binnen de in het Plan van Aanpak
genoemde beleidskaders en uitgangspunten.
Wel moet gezegd worden dat het Plan van Aanpak voorlopig is
vastgesteld. De regierol voor de ontwikkeling van de locatie berust
weliswaar bij de KRVW-gemeenten, maar zij werken nauw samen
met de Regio Holland Rijnland, het Stadsgewest Haaglanden en de
Provincie Zuid-Holland. Deze drie partijen zijn tevens
vertegenwoordigd in de stuurgroep. Juist omdat een nauwe
samenwerking van uitermate groot belang is, is deze drie partijen
om een zienswijze op het Plan van Aanpak gevraagd. Deze
zienswijzen zijn inmiddels ontvangen. Uit de zienswijzen blijkt dat
zowel de regio, het stadsgewest als de provincie in grote lijnen
instemmen met het Plan van Aanpak. Op dit moment wordt
definitieve goedkeuring door de KRVW-gemeenteraden voorbereid.
Kort na de zomer zal het Plan van Aanpak voor definitieve
vaststelling aan de raden worden voorgelegd.
De volgende stap
In de komende periode houden de stuurgroep en het projectbureau
zich bezig met het opstellen van een voorlopig projectplan, dat in
het derde kwartaal van dit jaar zal worden gepresenteerd aan de
gemeenteraden van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Wassenaar.
De basis van dit projectplan wordt uiteraard gevormd door het Plan
van Aanpak. Ook de zienswijzen van de Regio Holland Rijnland, het
Stadsgewest Haaglanden en de Provincie Zuid-Holland zullen daarin
worden meegenomen. Hetzelfde geldt voor opmerkingen en
aanbevelingen die in de raadscommissies van de KRVW-gemeenten
naar voren zijn gebracht.

Plan van Aanpak op website
Wie het gehele Plan van Aanpak nog eens na wil lezen, kan daarvoor terecht op
www.locatievalkenburg.nl. Daar is ook een samenvatting van het plan te vinden.

Digitaal aanmelden voor PLV Extern
Via het interactieve formulier op www.locatievalkenburg.nl is het mogelijk om u aan te melden voor een
gratis abonnement op PLV Extern. Inmiddels hebben enkele tientallen mensen daarvan gebruik gemaakt.
Weet u iemand die wellicht ook geïnteresseerd is in een abonnement? Maak hem/haar daarop attent!

Agendabericht!
Op maandag 5 september aanstaande is er een informatieavond over Project Locatie Valkenburg. De
avond vindt plaats in Sport- en recreatiecentrum De Terp te Valkenburg. Uiteraard zullen we u nog nader
informeren over het programma voor de avond

Samenstelling Stuurgroep Locatie Valkenburg
We meldden het al in de eerste uitgave van PLV Extern, maar al het nieuwe is altijd even wennen.
Daarom als geheugensteuntje nogmaals de samenstelling van de Stuurgroep Locatie Valkenburg:
Jos Wienen (burgemeester Katwijk, voorzitter)
Arie van der Plas (wethouder Katwijk)
Daan Binnendijk (wethouder Rijnsburg)
Henk van der Nagel (wethouder Valkenburg)
Adrienne Vriesendorp-Dutilh (wethouder Wassenaar en vertegenwoordiger Stadsgewest Haaglanden)
Ron Hillebrand (vertegenwoordiger DB Regio HollandRijnland)
Asje van Dijk (gedeputeerde Provincie Zuid-Holland)
Martien Reissenweber (projectleider Locatie Valkenburg)
De stuurgroep zal in elk geval in bovenstaande samenstelling opereren tot 1 januari 2006. Op die datum
vormen de huidige gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg samen de nieuwe gemeente Katwijk.
Over de samenstelling van de stuurgroep na 1 januari 2006 zullen wij u uiteraard later informeren.

Project Locatie Valkenburg als deel van As Leiden-Katwijk
De ontwikkeling van de Locatie Valkenburg staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een aantal
ontwikkelingen, die van regionaal belang zijn. De ruimte in het westelijk deel van Nederland is schaars en
dus moet er zuinig met die ruimte worden omgesprongen. Feit is dat er in Holland Rijnland en
Haaglanden heel veel ontwikkelingen moeten plaatsvinden in een heel kleine ruimte. Daarom is het van
het allergrootste belang dat de verschillende projecten in samenhang met elkaar worden ontwikkeld.
Zo maakt Project Locatie Valkenburg deel uit van de As Leiden-Katwijk. Dit samenwerkingsverband is een
initiatief van de Provincie Zuid-Holland en de Regio Holland Rijnland. Onder de As Leiden-Katwijk vallen
vier projecten: Knoop Leiden West, RijnlandRoute, RijnGouweLijn, Locatie Valkenburg.
Niet alleen spelen deze ontwikkelingen zich af in één regio en op een beperkte ruimte, ook moeten ze
voor wat betreft de timing op elkaar worden afgestemd. Daarom hebben de leiders van de vier projecten
regelmatig overleg met elkaar.

Regieteam Feniks en Project Locatie Valkenburg
Misschien hebt u de naam al eens voorbij horen komen: regieteam Feniks. Regieteam Feniks houdt zich
bezig met de afstoting van vier militaire terreinen: Ede, Soesterberg, Vliegbasis Twente en
Marinevliegkamp Valkenburg. In het regieteam zijn de ministeries van Defensie, VROM, LNV en Financiën
vertegenwoordigd. Feniks en de Stuurgroep Locatie Valkenburg zijn partners van elkaar als het gaat om
de verwerving van het terrein. Op dit moment vindt al overleg plaats tussen de Stuurgroep Locatie
Valkenburg en Feniks. Zo is er op woensdag 27 april een eerste ontmoeting tussen de beide partijen
geweest. De stuurgroep en het regieteam hebben uitgebreid kennis met elkaar gemaakt. Er was een
rondleiding over het marinevliegkamp, waarna overleg werd gevoerd over de rollen en
verantwoordelijkheden van beide partijen.

Gezamenlijke haalbaarheidsstudie
Het projectbureau Locatie Valkenburg en het regieteam Feniks hebben de Stuurgroep Locatie Valkenburg
voorgesteld gezamenlijk een haalbaarheidsstudie en een risicoanalyse voor de locatie te laten uitvoeren.
Doel van deze studie is een inzicht te krijgen in de mogelijkheden van het programma op Valkenburg,
waarbij alle elementen in een evenwichtige samenstelling tot hun recht komen. Te denken valt aan
woningbouw, recreatie, natuur, ecologie, landbouw, infrastructuur et cetera. De stuurgroep heeft met dit
voorstel ingestemd, maar wijst er nadrukkelijk op dat de regierol nog steeds bij de KRVW-gemeenten
ligt. Naar verwachting zal deze studie nog voor het eind van het jaar zijn afgerond.

