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Aan de Staatsecretaris van BZK
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2500 EA Den Haag
Onderwerp

Voortgang projectlocatie Valkenhorst
Geachte Minister en Staatssecretaris,
Op 5 maart 2020 hebben de gemeenten Katwijk en Wassenaar, de provincie Zuid-Holland en het
Rijksvastgoedbedrijf de ‘bestuurlijk afspraak voortgang locatie Valkenburg’ ondertekend. Daarin
zijn bestuurlijke mijlpalen opgenomen om te komen tot een bestemmingsplan voor deze
gebiedsontwikkeling, die sinds januari 2021 de naam Valkenhorst draagt.
Bij brief van 3 december 2020 informeerde ik u over de bijgestelde mijlpalen voor de
woningbouwontwikkeling Valkenhorst.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
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Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen

In het bestuurlijk vier partijen overleg van maandag 25 januari 2021, hebben de betrokken
overheidspartijen gezamenlijk de conclusie getrokken dat het ter visie leggen van het ontwerp
bestemmingsplan voor Valkenhorst niet mogelijk is op de afgesproken termijn. De reden is dat de
gezamenlijke overheidspartijen nog in gesprek zijn met BPD ontwikkeling BV over de overdracht
van stikstofvergunningen in relatie tot de woningbouwverdeling en dat het verkeersonderzoek
enige vertraging heeft ondervonden. Daardoor heeft de gemeenteraad van Wassenaar zich nog
niet kunnen uitspreken over het realiseren van 600 woningen extra. De ondersteuning van het
Rijk bij het oplossen van de stikstofproblematiek blijft onverminderd van belang.
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Partijen hebben besloten voor de voltooiing van het proces, en met name het gesprek met BPD,
nog enkele weken tijd te nemen. Ook is overeengekomen dat het nu niet verantwoord is om
opnieuw exacte bestuurlijke mijlpalen te benoemen. Dit neemt niet weg dat de samenwerking
voorspoedig verloopt en dat het doel blijft dat B&W van de gemeente Katwijk voor het
zomerreces het bestemmingsplan Valkenhorst (inclusief MER) ter vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad, zodat de raad hierover na de zomer kan besluiten.

Ons kenmerk

Mede namens de overige bestuurlijke partners,

Hoogachtend,

drs. ir. A.L. (Anne) Koning
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