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Geachte heer de Jonge,  
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Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 
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station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt. 

 

 

 

  
 

De afgelopen periode heb ik uw ministerie regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het 

bestemmingsplanproces van de gebiedsontwikkeling Valkenhorst te Katwijk. 

Onlangs berichtte ik u dat de gemeente Katwijk zich genoodzaakt zag het proces tijdelijk stil te 

leggen, omdat het onderzoek naar stikstof niet kon worden voltooid. De bestuurlijke mijlpaal: het 

vaststellen van het bestemmingsplan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is daardoor 

niet meer haalbaar.  

In het bestuurlijk overleg van de vier partijen op 23 februari 2022 is daarover gesproken en zijn 

afspraken gemaakt over het zo spoedig mogelijk weer opstarten van de besluitvorming over het 

bestemmingsplan. 

Na enige vertraging is op 20 januari 2022 het landelijke rekenmodel (Aerius 2 calculator) 

beschikbaar gekomen, nodig voor de berekening van de effecten van stikstof van het plan op 

omliggende Natura 2000 gebieden. Op 24 februari concludeerde het expertteam stikstof:  

 

Dit is voor de gebiedsontwikkeling Valkenhorst goed nieuws. De gemeente Katwijk wil de tijd die 

er is rondom de gemeenteraadsverkiezingen graag benutten om deze uitkomst en de 

bijbehorende rapportage te laten toetsen door Omgevingsdienst Haaglanden. De doorlooptijd 

hiervoor bedraagt ongeveer 4 weken, zodat bij een volledige en tijdig aanlevering van de 

onderliggende gegevens, dit oordeel medio april 2022 gereed kan zijn. 
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Voorts zijn de gemeente Katwijk en het RVB nog met elkaar in gesprek over de verwerking van 

laatste wijzigingen t.b.v. het bestemmingsplan. Ik hoop op een spoedige voltooiing van deze 

gesprekken. 

De vier bestuurlijke partners zijn overeengekomen dat het besluitvormingsproces over het 

bestemmingsplan in april weer zal worden hervat, met als doel dat de gemeenteraad van Katwijk 

voor de zomervakantie 2022 het bestemmingsplan Valkenhorst kan vaststellen. Ik wens alle 

betrokken gebiedspartijen veel succes en wijsheid toe op weg naar deze laatste mijlpaal. 

 

 

 

Hoogachtend,  
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