Nieuwsbrief
Groene Zone
Verslag terugkoppelingsbijeenkomst 10 mei 2022 is afgerond
Op 10 mei vond in het Adelbertcollege een bijeenkomst plaats om de reacties op het concept van
de Beperkte gebiedsvisie te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst is teruggekoppeld hoe de input
uit de bijeenkomst in januari, afzonderlijke gesprekken en mails zijn verwerkt in de huidige versie
van de Beperkte Gebiedsvisie. Ook zijn vragen van de aanwezigen beantwoord door (demissionair)
wethouder Kees Wassenaar en projectleider Fred Lansbergen. De presentatie en het ‘Verslag
Groene Zone bijeenkomst’ kunt u – inclusief vragen en antwoorden – terugvinden op de webpagina
van de Groene Zone).
Toelichting aangepaste Beperkte Gebiedsvisie
In de aangepaste versie van de Beperkte Gebiedsvisie blijft de begrenzing en benaming van de vier
deelgebieden (Ruigelaan, Oostdorperweg, Hoge Klei en Maaldrift) intact. In deze gebieden zijn de
ecologische aders aangescherpt. Ook de erven en (bebouwings-)linten in het gebied zijn beter
aangeduid. Verder zijn een zestal ‘onderzoeksgebieden’ toegevoegd, die nadere uitwerking
behoeven. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht op de mogelijkheid om afvalverwerker Avalex uit het
gebied te plaatsen wordt nog verder onderzocht. Het open zicht, dat door de uitplaatsing kan
ontstaan, versterkt het open en groene karakter van de Groene Zone.
In de aangepaste Beperkte Gebiedsvisie zijn ook recreatieve paden toegevoegd. De locatie van de
paden is nog niet definitief, maar zijn wel ter illustratie van de ambitie weergegeven. Een andere
ambitie uit deze visie is het afwaarderen van de Katwijkseweg (N441), maar hierover wordt nog
gesproken met Katwijk en Provincie Zuid-Holland.
Behandeling van de zienswijzen en Nota van Beantwoording
De aanpassingen in de Beperkte Gebiedsvisie komen veelal uit de diverse opmerkingen tijdens de
participatie-avond, diverse gesprekken en ingekomen zienswijzen. De zienswijzen en
gespreksverslagen zijn opgenomen in de Nota van Beantwoording. Omdat de beantwoording van
de zienswijzen een nauwe relatie hebben met de keuzes die in de Beperkte Gebiedsvisie zijn
gemaakt, heeft het huidige college ervoor gekozen de Nota van Beantwoording gelijktijdig met de
Beperkte Gebiedsvisie aan te bieden aan het nieuwe college. De besluitvorming van de Nota van
Beantwoording, waaronder de beantwoording van de zienswijzen, zal dus gelijktijdig verlopen met
de Beperkte Gebiedsvisie.
Hoe nu verder?
De huidige Beperkte Gebiedsvisie en de terugkoppelingsbijeenkomst zijn een nieuwe stap in de
ontwikkeling van de Groene Zone. Besluitvorming over de gebiedsvisie laat nog even zich wachten
tot na de zomer. Op dit moment wordt een nieuw college van B&W gevormd. Naar verwachting legt
het nieuwe college de Beperkte Gebiedsvisie na de vakantieperiode ter besluitvorming voor aan de
gemeenteraad. Wanneer de raad akkoord is, wordt gestart met het maken van een Masterplan. Dit
Masterplan bevat een integrale gebiedsvisie met een ruimtelijk toekomstbeeld voor de hele Groene
Zone.
Afscheid van wethouder Kees Wassenaar

Wethouder Kees Wassenaar heeft zich de afgelopen vier jaar hard gemaakt voor de ontwikkeling
van de Groene Zone. Binnenkort draagt hij het stokje over aan een nieuwe portefeuillehouder. Het
is nog niet bekend wie dat is; op dit moment is de vorming van een nieuw college nog in volle
gang. Kees Wassenaar keert niet terug in het nieuwe college, maar gaat van een welverdiend
pensioen genieten. Graag wil hij iedereen bedanken die de afgelopen jaren betrokken was bij de
ontwikkelingen in de Groene Zone:
“Ik heb mij met veel plezier ingezet voor de ontwikkeling van dit prachtige, unieke gebied in
Wassenaar. Het is dan ook met enige weemoed dat ik nu mijn vertrek als wethouder aankondig.
Graag bedank ik alle inwoners, agrariërs en overige ondernemers en belanghebbenden voor hun
bijdragen aan de discussie en de vorming van de plannen tot nu toe. Ik weet dat het niet altijd
makkelijk was en dat er soms veel gevraagd is van het geduld van alle betrokkenen. De
ontwikkeling van het gebied is een complex vraagstuk, waarbij veel belangen spelen. Dat maakt
het tegelijkertijd ook een uitdaging, die ik de afgelopen jaren graag ben aangegaan. Ik weet zeker
dat mijn opvolger zich met eenzelfde passie zal inzetten voor de totstandkoming van een integraal
plan voor de Groene Zone. En ik ben ervan overtuigd dat als we over 25 jaar terugkijken, we
kunnen stellen dat we het prima hebben aangepakt. Het wordt een heel mooi gebied.”

