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Aanleiding	  

Het	  gebied	  Duinvallei	  langs	  de	  N206	  ligt	  al	  ruim	  10	  jaar	  braak.	  De	  verwachting	  is	  dat	  het	  zonder	  
ingrijpen	  de	  komende	  10	  jaar	  ook	  nog	  braak	  zal	  liggen.	  Dat	  is	  natuurlijk	  zonde.	  Daarom	  zoekt	  de	  
gemeente	  Katwijk	  naar	  initiatieven	  voor	  tijdelijk	  gebruik.	  Wie	  Duinvallei	  wil	  gebruiken	  kan	  zelf	  aan	  de	  
slag.	  Zolang	  het	  initiatief	  maar	  toegevoegde	  waarde	  oplevert	  voor	  Katwijk	  en	  in	  het	  bijzonder	  voor	  de	  
Zanderij,	  op	  sociaal,	  economisch	  of	  fysiek	  vlak.	  De	  gemeente	  stelt	  alleen	  de	  gronden	  ter	  beschikking;	  
dat	  hoeft	  niets	  op	  te	  leveren	  maar	  liefst	  ook	  niets	  te	  kosten.	  Bovendien	  beslist	  de	  gemeente	  niet	  zelf	  
over	  wie	  of	  wat	  voor	  ontwikkelingen	  er	  komen;	  dat	  laat	  men	  over	  aan	  de	  Katwijkse	  gemeenschap.	  
Wel	  heeft	  het	  college	  met	  instemming	  van	  de	  raad	  ‘kaders	  &	  spelregels’	  vastgesteld	  om	  de	  
beoordeling	  procesmatig	  in	  goede	  banen	  te	  leiden.	  	  

Onderdeel	  van	  die	  spelregels	  is	  dat	  de	  initiatieven	  beoordeeld	  worden	  door	  een	  Q-‐team.	  Het	  Q-‐team	  
geeft	  vanuit	  zijn	  rol	  advies	  aan	  het	  college	  van	  B&W.	  Formeel	  neemt	  het	  college	  een	  besluit,	  maar	  in	  
de	  spelregels	  is	  vooraf	  bepaald	  dat	  het	  college	  dit	  advies	  in	  principe	  overneemt,	  ervan	  uitgaande	  dat	  
de	  afweging	  zorgvuldig	  gebeurt	  en	  op	  zoveel	  mogelijk	  draagvlak	  kan	  rekenen.	  	  

Duinvallei,	  ‘ruimte	  voor	  initiatieven’,	  heeft	  een	  tweeledige	  betekenis.	  Er	  is	  letterlijk	  ruimte	  op	  het	  
grondgebied	  van	  Duinvallei	  voor	  tijdelijke	  initiatieven.	  En	  aan	  de	  bewoners,	  organisaties,	  bedrijven	  
en	  instellingen	  van	  Katwijk	  is	  ruimte	  geboden	  om	  initiatieven	  in	  te	  dienen.	  

	  

Rol	  van	  het	  Q-‐team	  	  

Ons	  Q-‐team	  bestaat	  uit	  7	  vertegenwoordigers	  uit	  de	  Katwijkse	  gemeenschap.	  Elk	  lid	  
vertegenwoordigt	  een	  groep,	  organisatie	  of	  thema	  uit	  de	  samenleving:	  bewoners	  van	  de	  Zanderij,	  
wijkraad	  Katwijk	  aan	  den	  Rijn,	  scholen,	  natuur-‐	  en	  milieuorganisaties,	  het	  verenigingsleven,	  het	  
maatschappelijk	  sociaal	  veld	  en	  ondernemers.	  Vanuit	  de	  bewoners	  van	  de	  Zanderij	  hadden	  zich	  10	  
kandidaten	  aangemeld,	  zij	  hebben	  zelf	  uit	  hun	  midden	  een	  vertegenwoordiger	  gekozen.	  Een	  
onafhankelijke	  voorzitter	  is	  tot	  slot	  aan	  het	  team	  toegevoegd.	  	  

Overigens	  vinden	  wij	  het	  belangrijk	  om	  de	  kanttekening	  te	  maken	  dat	  wij	  weliswaar	  vanuit	  een	  
bepaalde	  groep,	  organisatie	  of	  een	  bepaald	  thema	  zijn	  geselecteerd	  als	  deelnemer	  aan	  het	  Q-‐team,	  
en	  daardoor	  weliswaar	  rekening	  houden	  met	  onze	  achterbannen,	  maar	  wij	  zijn	  geen	  
vertegenwoordiger	  van	  een	  achterban	  met	  een	  bepaald	  ‘mandaat’	  voor	  het	  nemen	  van	  een	  besluit.	  
Want	  het	  is	  voor	  de	  meeste	  leden	  van	  het	  Q-‐team	  niet	  mogelijk	  om	  de	  achterban	  vooraf	  uitgebreid	  
te	  consulteren,	  noch	  om	  achteraf	  verantwoording	  af	  te	  leggen	  aan	  onze	  achterban.	  Wij	  hebben	  
daarom	  gemeend	  om	  als	  team	  te	  opereren,	  een	  team	  dat	  vanuit	  verschillende	  belangen	  tot	  een	  
gezamenlijke	  afweging	  moet	  zien	  te	  komen.	  	  

Begin	  januari	  zijn	  wij	  als	  Q-‐team	  aan	  deze	  taak	  begonnen.	  De	  campagne	  waarin	  werd	  opgeroepen	  om	  
initiatieven	  aan	  te	  melden,	  was	  al	  in	  volle	  gang.	  De	  verwachtingen	  over	  het	  traject	  op	  dat	  moment	  
waren	  hooggespannen,	  ook	  al	  was	  niet	  precies	  bekend	  hoe	  het	  proces	  zou	  gaan	  lopen.	  Want	  ook	  
voor	  de	  gemeente	  is	  deze	  aanpak,	  om	  de	  tijdelijke	  invulling	  van	  een	  gebied	  niet	  zelf	  op	  te	  pakken	  
maar	  over	  te	  laten	  aan	  anderen,	  iets	  heel	  nieuws.	  Het	  is	  vervolgens	  een	  extra	  grote	  stap	  voor	  de	  
gemeente	  om	  de	  besluitvorming	  ook	  nog	  los	  te	  laten.	  Alleen	  al	  om	  die	  reden	  vonden	  we	  het	  
interessant	  om	  daar	  een	  bijdrage	  aan	  te	  leveren.	  We	  voelden	  ons	  vereerd	  om	  dit	  te	  mogen	  doen	  en	  
hebben	  onze	  taak	  (uiteraard)	  uiterst	  serieus	  genomen.	  Het	  werk	  als	  Q-‐team	  was	  alleen	  mogelijk	  
dankzij	  de	  adequate	  en	  professionele	  ondersteuning	  van	  het	  projectteam	  vanuit	  de	  gemeente.	  	  
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Van	  idee	  naar	  plan	  	  	  
Voor	  een	  overzicht	  van	  het	  doorlopen	  proces	  verwijzen	  wij	  graag	  naar	  bijlage	  1,	  opgesteld	  door	  het	  
projectteam.	  	  

De	  veelheid	  en	  diversiteit	  aan	  ideeën	  en	  initiatieven	  (ruim	  120)	  die	  op	  31	  januari	  waren	  ingediend	  via	  
de	  website	  www.initiatiefduinvallei.nl,	  hebben	  ons	  positief	  verrast.	  Op	  11	  maart	  konden	  alle	  
initiatiefnemers	  die	  een	  idee	  hadden	  ingediend,	  aan	  elkaar	  en	  het	  Q-‐team	  presenteren	  hoe	  zij	  hun	  
idee	  zouden	  willen	  realiseren.	  Circa	  30	  initiatiefnemers	  hebben	  hier	  hun	  pitch	  gehouden.	  Vooral	  het	  
enthousiasme	  van	  de	  initiatiefnemers	  werkte	  aanstekelijk.	  Hierna	  heeft	  men	  met	  volle	  overgave	  de	  
schouders	  eronder	  gezet	  en	  zijn	  ze	  aan	  de	  slag	  gegaan	  met	  het	  opstellen	  van	  hun	  businessplannen.	  

De	  inloopbijeenkomst	  voor	  bewoners	  op	  13	  mei	  hebben	  we	  als	  uitermate	  positief	  ervaren.	  Een	  
aantal	  initiatiefnemers	  die	  er	  op	  11	  maart	  nog	  wel	  bij	  waren,	  hebben	  zich	  om	  diverse	  redenen	  
tussentijds	  teruggetrokken.	  Uiteindelijk	  hebben	  17	  initiatiefnemers	  hun	  plan	  via	  posters	  aan	  de	  
bewoners	  gepresenteerd.	  Het	  was	  natuurlijk	  spannend	  voor	  de	  initiatiefnemers	  hoe	  bewoners	  
(inwoners	  van	  Katwijk	  in	  het	  algemeen	  en	  omwonenden	  uit	  de	  Zanderij	  in	  het	  bijzonder)	  zouden	  
reageren	  op	  hun	  plan.	  Wij	  waren	  verheugd	  over	  de	  grote	  opkomst	  en	  de	  energie	  die	  dit	  opleverde.	  
Ook	  bewoners	  bleken	  enthousiast	  over	  de	  aanpak,	  zoals	  blijkt	  uit	  de	  evaluatie.	  We	  verwijzen	  u	  
daarvoor	  graag	  naar	  bijlage	  2.	  	  

Na	  deze	  bijeenkomst	  had	  men	  nog	  twee	  weken	  om	  op	  uiterlijk	  1	  juni	  de	  businessplannen	  in	  te	  
dienen,	  inclusief	  financiële	  onderbouwing.	  Er	  zijn	  uiteindelijk	  13	  businessplannen	  ingediend.	  Voor	  
een	  beknopte	  beschrijving	  van	  de	  initiatieven	  verwijzen	  wij	  naar	  de	  bijlage	  3.	  Vanwege	  de	  
vertrouwelijke	  financiële	  informatie	  zijn	  de	  ingediende	  businessplannen	  niet	  bijgevoegd.	  De	  
initiatiefnemers	  hebben	  veel	  energie	  en	  tijd	  in	  de	  voorbereidingen	  gestoken.	  Hiervoor	  hebben	  wij	  
veel	  waardering.	  

Des	  te	  moeilijker	  valt	  het	  ons	  daardoor	  om	  keuzes	  te	  moeten	  maken,	  maar	  dat	  hebben	  wij	  wel	  
gedaan.	  Wij	  hebben	  de	  ingediende	  businessplannen	  beoordeeld	  aan	  de	  hand	  van	  de	  13	  criteria	  zoals	  
vastgesteld	  door	  de	  gemeenteraad.	  Deze	  criteria	  boden	  een	  kader	  om	  te	  beoordelen	  in	  hoeverre	  een	  
initiatief	  toegevoegde	  waarde	  oplevert	  en	  naar	  ons	  oordeel	  een	  tijdelijke	  plek	  kan	  krijgen	  in	  
Duinvallei.	  	  

Ieder	  lid	  van	  het	  Q-‐team	  heeft	  alle	  initiatieven	  individueel	  beoordeeld,	  waarna	  de	  7	  scores	  werden	  
gemiddeld	  om	  tot	  een	  definitieve	  score	  per	  initiatief	  uit	  te	  komen.	  We	  hebben	  voor	  deze	  methode	  
gekozen	  om	  als	  team,	  ondanks	  de	  diverse	  achtergronden	  van	  de	  afzonderlijke	  leden,	  tot	  een	  
gezamenlijke	  afweging	  zijn	  gekomen	  voor	  het	  Q-‐team	  als	  geheel.	  	  	  	  
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Tijdelijke	  invulling	  Duinvallei:	  uitkomst	  afweging	  

Bijlage	  4	  is	  het	  resultaat	  van	  de	  beoordeling	  van	  de	  13	  afzonderlijke	  initiatieven,	  voor	  elk	  van	  de	  13	  
beoordelingscriteria.	  Op	  grond	  van	  onze	  beoordeling	  stellen	  wij	  voor	  om	  de	  volgende	  initiatieven	  
mee	  te	  nemen	  in	  het	  vervolgtraject,	  zodat	  zij	  een	  plek	  kunnen	  krijgen	  in	  Duinvallei:	  	  

De	  Groene	  Vallei,	  Muziek	  &	  Sport,	  Zanderijtuinders	  2.0,	  Bijenstal,	  Tiny	  house,	  Dune	  Valley	  Gym,	  
Energie-‐objecten,	  Innovatieve	  stadslandbouw	  en	  Kleine	  Duinvallei.	  	  

Dat	  geldt	  dus	  niet	  voor	  de	  volgende	  ingediende	  plannen:	  Homeflex,	  Dunavie,	  Camperplaats,	  en	  
Katwijk	  Smart	  Village.	  Wij	  hebben	  de	  toegevoegde	  waarde	  van	  deze	  initiatieven	  beoordeeld	  als	  
‘onvoldoende’.	  	  	  

De	  onderbouwing	  van	  onze	  conclusie	  wordt	  hierna	  per	  initiatief	  gegeven.	  	  

	  

Kleine	  Duinvallei	  	  

Van	  de	  vier	  initiatieven	  met	  woonfunctie	  steken	  Kleine	  Duinvallei	  en	  Tiny	  Houses	  in	  positieve	  zin	  af	  
tegen	  die	  van	  Homeflex	  en	  Dunavie.	  Hoewel	  deze	  initiatieven	  zich	  op	  verschillende	  doelgroepen	  
richten,	  en	  dus	  lastig	  te	  vergelijken	  zijn,	  zien	  wij	  een	  duidelijk	  verschil	  in	  de	  toegevoegde	  waarde	  voor	  
het	  gebied.	  	  

Ten	  eerste	  is	  het	  initiatief	  Kleine	  Duinvallei	  meer	  dan	  alleen	  een	  woonfunctie;	  het	  biedt	  ook	  ruimte	  
voor	  publiek	  toegankelijke	  functies.	  Naar	  ons	  idee	  maak	  dit	  initiatief	  de	  ontmoeting	  van	  bewoners	  
mogelijk	  met	  het	  concept	  van	  een	  gemeenschappelijke	  huiskamer,	  een	  buitenruimte,	  en	  ook	  de	  
selectie	  van	  bewoners	  vooraf.	  Men	  wil	  echt	  toe	  naar	  een	  ‘community’.	  Daarnaast	  stimuleert	  het	  
restaurant,	  dat	  ook	  in	  de	  avond	  opengesteld	  wordt,	  juist	  ook	  ontmoeting	  met	  bewoners	  uit	  de	  
omgeving.	  Wij	  zien	  hiermee	  een	  centraal	  punt	  voor	  de	  wijk	  ontstaan.	  Door	  de	  levendigheid	  is	  ook	  
sociale	  controle	  over	  het	  gebied	  mogelijk	  (dit	  is	  nog	  wel	  afhankelijk	  van	  de	  ruimtelijke	  inrichting).	  
Gezien	  de	  doelgroep	  is	  de	  behoefte	  aan	  parkeerplaatsen	  beperkt.	  Een	  van	  de	  criteria	  is	  dat	  het	  
initiatief	  geen	  verkeersaanzuigende	  werking	  mag	  hebben.	  Dit	  moet	  wel	  geborgd	  worden.	  	  

Kleine	  Duinvallei	  is	  in	  onze	  ogen	  een	  uniek	  en	  vernieuwend	  concept;	  het	  komt	  in	  elk	  geval	  op	  andere	  
plekken	  niet	  voor.	  De	  initiatiefnemers	  hebben	  aangegeven	  verantwoordelijkheid	  te	  willen	  nemen	  
voor	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  gebied,	  en	  een	  trekkersrol	  op	  zich	  te	  nemen	  voor	  de	  verdere	  
organisatie	  van	  initiatiefnemers.	  Daarmee	  ontstaat	  een	  extra	  toegevoegde	  waarde	  voor	  de	  
ontwikkeling	  van	  Duinvallei.	  Toch	  zien	  wij	  nog	  wel	  enkele	  kanttekeningen	  waar	  rekening	  mee	  
gehouden	  moet	  worden,	  dit	  heeft	  dan	  met	  name	  betrekking	  op	  het	  aantal	  woningen	  en	  de	  borging	  
van	  de	  kwaliteit	  (zie	  daarvoor	  het	  hoofdstuk	  Aanbevelingen).	  	  
	  

Tiny	  Houses	  

Het	  Tiny	  Houses	  project	  gaat	  om	  5-‐10	  kleine	  huisjes	  (75	  m2)	  waardoor	  de	  huisjes	  slechts	  een	  klein	  
oppervlak	  in	  het	  gebied	  zullen	  innemen.	  Belangrijker	  nog	  is	  de	  flexibele	  inpasbaarheid	  van	  de	  Tiny	  
Houses,	  omdat	  de	  huisjes	  (vrijwel)	  zelfvoorzienend	  zijn	  (wel	  aangesloten	  op	  water/elektriciteit).	  De	  
initiatiefnemers	  willen	  zo	  duurzaam	  mogelijk	  bouwen	  door	  duurzame	  materialen	  te	  gebruiken	  en	  
slim	  en	  multifunctioneel	  te	  ontwerpen.	  Eigenlijk	  willen	  ze	  een	  statement	  maken	  naar	  Katwijkers	  om	  
bewuster	  om	  te	  gaan	  met	  de	  wereld	  waarin	  we	  leven.	  Om	  dat	  te	  doen	  gaat	  men	  koffie-‐uurtjes	  
organiseren	  waar	  omwonenden	  en	  andere	  belangstellenden	  worden	  uitgenodigd	  om	  een	  kijkje	  te	  
komen	  nemen.	  Ook	  steekt	  men	  de	  handen	  uit	  de	  mouwen	  en	  draagt	  men	  financieel	  bij	  om	  het	  
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gebied	  te	  onderhouden	  en	  te	  beheren.	  Kortom,	  dit	  initiatief	  is	  erop	  gericht	  om	  een	  bijdrage	  te	  
leveren	  aan	  de	  omgeving.	  Voor	  ons	  zijn	  dat	  belangrijke	  argumenten	  om	  het	  initiatief	  positief	  te	  
beoordelen.	  	  

	  

De	  Groene	  Vallei	  

De	  Groene	  Vallei	  is	  een	  stadslandbouwproject,	  waarbij	  tegelijk	  een	  mooie	  variatie	  aan	  verschillende	  
betrokkenen	  samenkomen.	  Het	  uitgebreide	  businessplan	  waarin	  het	  biologisch	  groente-‐	  en	  
fruitbedrijf	  Kievit	  een	  goede	  financiële	  basis	  vormt,	  wekt	  vertrouwen.	  De	  combinatie	  met	  een	  
schapenhouderij	  waar	  lammetjes	  geboren	  worden	  en	  opgroeien,	  wekt	  ongetwijfeld	  publieke	  
belangstelling.	  Een	  meerwaarde	  is	  ook	  de	  mate	  waarin	  men	  bij	  de	  bedrijfsvoering	  rekening	  wil	  
houden	  met	  omwonenden	  en	  de	  bijdrage	  (zowel	  financieel	  als	  ook	  met	  begrazing	  door	  schapen)	  die	  
men	  levert	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  gehele	  gebied.	  De	  wijze	  waarop	  men	  de	  omgeving	  (weer)	  
bewust	  wil	  maken	  van	  de	  herkomst	  van	  ons	  voedsel	  door	  ook	  het	  publiek	  (zowel	  jong	  als	  oud)	  te	  
betrekken	  bij	  de	  activiteiten	  van	  planten,	  zaaien	  en	  oogsten	  spreekt	  aan.	  Groene	  Vallei	  wil	  dit	  
koppelen	  aan	  een	  speelse	  ‘beleeftuin’	  die	  een	  mooie	  publiekelijk	  toegankelijke	  plek	  wordt	  om	  te	  
verblijven.	  Al	  met	  al	  zien	  wij	  hier	  een	  mooi	  initiatief	  dat	  een	  positieve	  beoordeling	  heeft	  gekregen.	  	  

	  

Muziek	  &	  Sport	  

Het	  Q-‐team	  waardeert	  de	  samenwerking	  tussen	  de	  verschillende	  betrokkenen	  die	  verenigd	  zijn	  in	  dit	  
initiatief.	  Het	  is	  ons	  niet	  ontgaan	  dat	  voor	  de	  Oranjevereniging	  bijzonder	  veel	  steun	  is	  van	  de	  
omgeving.	  De	  Oranjevereniging	  wil,	  vooruitlopend	  op	  subsidieaanvragen,	  zelf	  investeren	  om	  het	  
gebied	  in	  te	  richten	  voor	  multifunctioneel	  gebruik	  door	  verschillende	  groepen	  uit	  de	  Katwijkse	  
samenleving.	  Er	  wordt	  een	  groot	  open	  grasveld	  van	  100	  bij	  300	  meter	  aangelegd,	  dat	  geschikt	  is	  voor	  
scholen	  om	  te	  sporten	  of	  voor	  allerlei	  evenementen	  zoals	  openluchtconcerten,	  en	  natuurlijk	  de	  
Oranjefeesten.	  Ongetwijfeld	  is	  dat	  veld	  tegelijk	  een	  speel-‐	  en	  voetbalveld	  voor	  de	  buurt.	  De	  behoefte	  
hieraan	  is	  groot.	  Het	  geheel	  kan	  worden	  omzoomd	  met	  bepaalde	  aanplant/aankleding	  om	  zo	  een	  
publiek	  toegankelijke	  parkachtige	  omgeving	  te	  creëren.	  Dit	  zal	  bij	  het	  nog	  te	  maken	  inrichtingsplan	  
zijn	  uitwerking	  moeten	  krijgen.	  

De	  Oranjevereniging	  heeft	  ook	  gedacht	  aan	  het	  beheer	  van	  het	  geheel.	  Dit	  moet	  naar	  ons	  idee	  nog	  
verder	  uitgewerkt	  worden	  op	  basis	  van	  de	  inrichting	  van	  het	  gebied,	  omdat	  een	  en	  ander	  afhankelijk	  
zal	  zijn	  van	  de	  uiteindelijke	  inpassing	  en	  inrichting.	  	  

	  

Zanderijtuinders	  2.0	  en	  duinlandjes	  	  

Dit	  gezamenlijke	  initiatief	  waarderen	  wij	  vooral	  om	  de	  combinatie	  van	  groen,	  educatie	  en	  historie.	  
Het	  historisch	  besef	  van	  het	  tuindersleven	  in	  dit	  gebied	  is	  groot	  bij	  de	  initiatiefnemers,	  en	  men	  wil	  
die	  historie	  zichtbaar	  maken	  voor	  het	  publiek.	  Met	  name	  het	  plan	  om	  daar	  het	  onderwijs	  bij	  te	  
betrekken	  en	  de	  openbare	  toegankelijkheid	  van	  het	  initiatief,	  hebben	  wij	  als	  positief	  beoordeeld.	  We	  
hebben	  wel	  wat	  twijfels	  bij	  de	  haalbaarheid	  van	  het	  businessplan,	  een	  en	  ander	  is	  namelijk	  sterk	  
afhankelijk	  van	  crowdfunding	  en	  de	  bereidheid	  en	  inzet	  van	  ‘tuinders’	  en	  andere	  vrijwilligers.	  Omdat	  
de	  financiële	  investering	  beperkt	  is,	  is	  naar	  ons	  idee	  het	  risico	  klein,	  niemand	  gaat	  failliet	  of	  blijft	  met	  
schulden	  achter	  mocht	  het	  initiatief	  uiteindelijk	  niet	  haalbaar	  blijken.	  	  
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Bijenstal	  Duinvallei	  

Wij	  zien	  de	  bijenstal	  als	  een	  interessante	  invulling	  voor	  Duinvallei.	  Ten	  eerste	  neemt	  de	  stal	  weinig	  
ruimte	  in	  en	  ten	  tweede	  vult	  het	  andere	  initiatieven	  aan	  zoals	  de	  Groene	  Vallei	  met	  de	  schapen	  en	  de	  
stadsboerin.	  De	  educatieve	  waarde	  en	  de	  bijdrage	  aan	  de	  diversiteit	  van	  initiatieven	  zorgen	  ervoor	  
dat	  wij	  dit	  initiatief	  graag	  erbij	  zien.	  Het	  initiatief	  kent	  bovendien	  vrijwel	  geen	  financieel	  risico	  omdat	  
het	  een	  volledig	  zelfbouw	  bijenhotel	  betreft.	  	  

	  

Dune	  Valley	  Gym	  

Aangenaam	  verrast	  waren	  wij	  door	  een	  initiatief	  dat	  tijdens	  dit	  traject	  een	  professionele,	  
bedrijfsmatige	  opzet	  tot	  stand	  heeft	  weten	  te	  brengen.	  Het	  betreft	  het	  buitensportbedrijf	  dat	  
behalve	  buiten	  ook	  een	  (tijdelijke)	  hal	  voor	  binnensport	  wil	  neerzetten.	  	  

Door	  de	  opzet	  om	  ook	  sportfaciliteiten	  in	  openbaar,	  publiek	  toegankelijk	  terrein	  te	  plaatsen	  en	  te	  
onderhouden,	  zorgt	  het	  initiatief	  voor	  echte	  toegevoegde	  waarde	  in	  het	  gebied,	  ook	  op	  sociaal	  
gebied;	  het	  is	  bovendien	  goed	  te	  combineren	  met	  andere	  initiatieven.	  Al	  met	  al	  wordt	  dit	  initiatief	  
hoog	  gewaardeerd	  door	  ons.	  Een	  aandachtspunt	  is	  wel	  de	  vormgeving	  en	  inpassing	  van	  de	  (tijdelijke)	  
sporthal	  in	  het	  gebied.	  	  

	  

Energie-‐Objecten	  

Het	  Q-‐team	  krijgt	  energie	  van	  dit	  initiatief.	  Het	  valt	  positief	  op	  door	  de	  manier	  waarop	  dit	  initiatief	  
onderscheidend	  is	  ten	  opzichte	  van	  de	  andere	  ingekomen	  initiatieven.	  Het	  is	  een	  mooie	  combinatie	  
van	  kunst-‐	  en	  speelobjecten	  die	  laten	  zien	  hoe	  energie	  ontstaat.	  Daarnaast	  is	  dit	  initiatief	  goed	  te	  
integreren/combineren	  met	  andere	  initiatieven.	  	  

Men	  is	  voor	  de	  realisatie	  nog	  wel	  afhankelijk	  van	  genoemde	  subsidieaanvragen	  en/of	  crowdfunding.	  
Wij	  hebben	  gemeend	  dat	  dit	  geen	  risico	  oplevert	  omdat	  het	  vrij	  weinig	  ruimte	  inneemt,	  en	  hooguit	  
niet	  van	  de	  grond	  komt	  als	  financiering	  uitblijft.	  Het	  financiële	  risico	  is	  er	  dus	  ook	  niet.	  Daarentegen	  is	  
het	  benodigde	  bedrag	  voor	  de	  realisatie	  vrij	  gering,	  zodat	  wij	  ons	  haast	  niet	  kunnen	  voorstellen	  dat	  
het	  er	  niet	  komt.	  	  

	  

Innovatieve	  stadslandbouw:	  stadsboerin	  	  

Een	  zeer	  divers	  plan	  om	  meerdere	  manieren	  van	  landbouw	  bij	  de	  omgeving	  bekend	  te	  maken,	  en	  
tegelijk	  mensen	  bewust	  te	  maken	  van	  alles	  wat	  om	  hen	  heen	  groeit	  en	  bloeit.	  Het	  initiatief	  is	  positief	  
beoordeeld	  door	  het	  Q-‐team.	  Er	  wordt	  op	  verschillende	  manieren	  contact	  en	  verbinding	  gezocht.	  Wij	  
zien	  de	  financiële	  risico’s	  als	  minimaal,	  omdat	  de	  initiatiefnemer	  weinig	  financiële	  investeringen	  
nodig	  heeft.	  De	  creativiteit	  van	  de	  initiatiefnemer	  is	  groot	  en	  wij	  hebben	  het	  gevoel	  dat	  er	  altijd	  wel	  
plek	  is	  in	  het	  gebied	  voor	  enkele	  van	  de	  vele	  ideeën.	  Bij	  de	  inrichting	  van	  het	  gebied	  verdient	  dat	  
aandacht;	  ook	  is	  goede	  afstemming	  nodig	  met	  de	  Groene	  Vallei.	  	   	  
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Welke	  initiatieven	  vallen	  af	  	  

Dunavie	  	  

Het	  Q-‐team	  heeft	  het	  businessplan	  van	  Dunavie	  negatief	  beoordeeld.	  Wij	  zien	  dat	  de	  toegevoegde	  
waarde	  van	  het	  initiatief	  voor	  het	  gebied	  Duinvallei	  minimaal	  is:	  het	  initiatief	  is	  beperkt	  tot	  de	  
woonfunctie,	  er	  lijkt	  weinig	  sociale	  interactie	  vanuit	  de	  toekomstige	  bewoners	  (doelgroep	  is	  
spoedzoekers)	  te	  verwachten	  vanwege	  de	  relatief	  korte	  woontermijnen,	  en	  levert	  het	  initiatief	  
weinig	  toegevoegde	  waarde	  aan	  de	  omgeving.	  Dit	  blijkt	  ook	  uit	  het	  businessplan	  waarin	  geen	  
bijdrage	  aan	  de	  omgeving	  is	  opgenomen.	  Ook	  is	  het	  concept	  van	  Dunavie	  in	  vergelijking	  tot	  de	  Kleine	  
Duinvallei	  en	  Tiny	  Houses	  niet	  innovatief,	  en	  over	  duurzaamheid	  wordt	  in	  het	  geheel	  niets	  
opgemerkt.	  Ook	  onder	  bewoners	  leek	  op	  13	  mei	  de	  minste	  draagvlak	  voor	  dit	  initiatief	  te	  bestaan.	  	  

Homeflex	  

Ons	  oordeel	  over	  Homeflex	  is	  dat	  deze	  woningen	  weinig	  bijdragen	  aan	  Duinvallei.	  Los	  van	  de	  
woningbehoefte,	  die	  er	  ongetwijfeld	  zal	  zijn	  voor	  de	  doelgroepen	  van	  dit	  initiatief,	  zien	  wij	  bij	  
Homeflex	  in	  vergelijking	  met	  de	  andere	  woninginitiatieven	  de	  minste	  toegevoegde	  waarde	  voor	  
Duinvallei.	  Er	  wordt	  gesproken	  van	  een	  kleine	  ecologische	  footprint,	  maar	  die	  wordt	  niet	  concreet	  
gemaakt.	  Er	  is	  weinig	  samenhang	  gezocht,	  weinig	  interactie	  met	  andere	  initiatieven,	  er	  ontbreekt	  
een	  financiële	  bijdrage	  aan	  het	  gebied	  en	  er	  wordt	  niet	  concreet	  gemaakt	  op	  welke	  wijze	  (ook	  niet	  
immaterieel)	  dit	  initiatief	  kan	  bijdragen	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  Duinvallei.	  Wij	  hebben	  daarom	  dit	  
initiatief	  geen	  plek	  geboden.	  Ook	  onder	  bewoners	  leek	  op	  13	  mei	  de	  minste	  draagvlak	  voor	  dit	  
initiatief	  te	  bestaan.	  

Camperplaats	  

Dit	  initiatief	  richt	  zich	  op	  de	  campertoerist	  die	  Katwijk	  voor	  een	  of	  enkele	  dagen	  komt	  bezoeken	  en	  
niet	  zozeer	  op	  de	  verbinding	  met	  Katwijk.	  De	  mate	  waarop	  dit	  initiatief	  bijdraagt	  aan	  Katwijk,	  de	  
verbinding	  die	  het	  legt	  met	  Katwijkers,	  zien	  wij	  als	  heel	  beperkt.	  Een	  dergelijk	  initiatief	  brengt	  
daarom	  naar	  ons	  oordeel	  weinig	  meerwaarde	  met	  zich	  mee	  voor	  het	  gebied.	  Een	  camperplaats	  staat	  
in	  grote	  mate	  op	  zichzelf	  terwijl	  het	  ruimtebeslag	  behoorlijk	  groot	  is.	  Wij	  hebben	  daarom	  gemeend	  
om	  dit	  initiatief	  geen	  plek	  te	  bieden.	  Ook	  onder	  bewoners	  leek	  op	  13	  mei	  de	  minste	  draagvlak	  voor	  
dit	  initiatief	  te	  bestaan.	  

Multifunctioneel	  halteconcept	  locatie	  Westerbaanpad	  	  

Dit	  initiatief	  van	  Katwijk	  Smart	  Village	  richt	  zich	  op	  de	  HOV-‐verbinding,	  in	  het	  bijzonder	  op	  de	  
bushalte	  langs	  de	  N206	  in	  zuidelijke	  richting,	  aanpalend	  aan	  Duinvallei.	  Wij	  kunnen	  hierover	  niet	  
adviseren	  omdat	  het	  initiatief	  niet	  voldoet	  aan	  de	  criteria	  en	  de	  initiatiefnemer	  hiervan	  in	  onze	  ogen	  
geen	  trekker	  is	  volgens	  de	  spelregels,	  maar	  het	  een	  lobby	  betreft.	  Zelfs	  als	  wij	  positief	  zouden	  
adviseren	  komt	  de	  realisatie	  feitelijk	  geen	  stap	  dichterbij	  omdat	  men	  afhankelijk	  is	  van	  de	  provincie,	  
niet	  alleen	  in	  financiële	  zin	  maar	  ook	  in	  beleidsmatig	  opzicht.	  Eigenlijk	  zou	  de	  provincie	  de	  
initiatiefnemer	  of	  dragende	  partij	  moeten	  zijn,	  maar	  daarover	  wordt	  in	  het	  businessplan	  niets	  
vermeld.	  Besluitvorming	  ligt	  buiten	  Duinvallei	  en	  betreft	  zaken	  waar	  wij	  geen	  oordeel	  over	  kunnen	  
vellen.	  Dit	  initiatief	  past	  wat	  ons	  betreft	  daarom	  niet	  binnen	  de	  tijdelijke	  invulling	  van	  Duinvallei.	  
Toch	  hebben	  wij	  ook	  een	  inhoudelijke	  beoordeling	  gegeven	  omdat	  men	  wel	  een	  businessplan	  is	  
ingediend	  waar	  tijd	  en	  moeite	  in	  is	  gestoken.	  Ons	  oordeel	  over	  de	  toegevoegde	  waarde	  voor	  het	  
gebied	  is	  negatief.	  Belangrijke	  redenen	  hiervan	  zijn	  dat	  het	  weinig	  interactie	  en	  weinig	  verbinding	  
zoekt	  met	  andere	  initiatieven,	  maar	  vrijwel	  op	  zichzelf	  staat;	  het	  richt	  zich	  eerder	  op	  het	  verbeteren	  
van	  de	  Zeeweg/	  Nieuwe	  Duinweg	  zonder	  duidelijk	  te	  maken	  hoe	  Duinvallei	  erdoor	  verbetert.	  Het	  
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inrichten	  van	  een	  ‘hub’	  (zoals	  in	  het	  businessplan	  is	  omschreven	  als	  een	  multifunctionele	  halte	  met	  
voorzieningen:	  fietsparkeren	  met	  oplaadpunten,	  autoparkeerplaatsen,	  taxistandplaats	  voor	  
elektrische	  busjes	  annex	  evenemententerrein,	  omzoomd	  door	  groene	  aanplant)	  is	  strijdig	  met	  het	  
uitgangspunt	  dat	  initiatieven	  geen	  verkeersaanzuigende	  werking	  mogen	  hebben.	  	  
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Aanbevelingen	  	  

Duinspeeltuin	  	  

In	  de	  afgelopen	  maanden,	  tijdens	  het	  proces	  van	  Initiatief	  Duinvallei,	  is	  bekend	  geworden	  dat	  de	  
Duinspeeltuin	  gaat	  verdwijnen	  door	  het	  verlengen	  van	  de	  Westerbaan.	  Naar	  aanleiding	  hiervan	  heeft	  
de	  klankbordgroep	  van	  bewoners	  voor	  de	  ‘Verlenging	  Westerbaan’	  gevraagd	  of	  de	  speeltuin	  
verplaatst	  kan	  worden	  naar	  Duinvallei.	  Het	  college	  heeft	  aangegeven	  hier	  welwillend	  tegenover	  te	  
staan	  en	  haar	  medewerking	  te	  verlenen	  mits	  dat	  andere	  initiatieven	  niet	  in	  de	  weg	  zit	  en	  wordt	  
gesteund	  door	  de	  initiatiefnemers.	  Verplaatsing	  en	  inpassing	  van	  de	  speeltuin	  kan	  worden	  
gefinancierd	  vanuit	  het	  project	  ‘Verlenging	  Westerbaan’	  van	  de	  gemeente.	  Tijdens	  de	  
werkbijeenkomst	  van	  13	  mei	  is	  daarom	  de	  vraag	  voorgelegd	  aan	  de	  initiatiefnemers	  of	  inpassing	  van	  
de	  Duinspeeltuin	  enig	  bezwaar	  oplevert.	  Het	  idee	  werd	  door	  de	  initiatiefnemers	  als	  positief	  
beschouwd	  en	  van	  harte	  verwelkomd.	  	  

Tijdens	  de	  initiatievenmarkt	  op	  13	  mei	  is	  gebleken	  dat	  ook	  bewoners	  hier	  overwegend	  positief	  
tegenover	  staan.	  Het	  Q-‐team	  vindt	  de	  speeltuin	  een	  mooie	  toevoeging	  aan	  Duinvallei	  en	  adviseert	  
het	  College	  van	  B&W	  op	  basis	  van	  het	  enthousiasme	  van	  de	  betrokkenen	  om	  dit	  ‘idee’	  mee	  te	  nemen	  
en	  de	  inpassing	  van	  de	  duinspeeltuin	  verder	  uit	  te	  werken	  samen	  met	  de	  initiatiefnemers	  die	  het	  
vervolgtraject	  gaan	  volgen.	  	  
	  

Bikepark	  

Het	  Q-‐team	  vindt	  het	  jammer	  dat	  het	  Bikepark	  geen	  businessplan	  heeft	  ingediend.	  Naar	  ons	  idee	  had	  
het	  initiatief	  toegevoegde	  waarde	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  Duinvallei,	  en	  ook	  tijdens	  de	  
initiatievenmarkt	  op	  13	  mei	  werd	  enthousiast	  gereageerd	  op	  het	  plan	  door	  bewoners.	  Het	  initiatief	  is	  
teruggetrokken	  omdat	  de	  eerdere	  subsidietoekenning	  voor	  een	  ATB-‐parcours	  op	  Valkenburg	  niet	  
zonder	  meer	  door	  de	  raad	  werd	  gehonoreerd	  voor	  toepassing	  in	  Duinvallei.	  Volgens	  onze	  informatie	  
tijdens	  het	  voortraject	  van	  het	  project	  Tijdelijke	  invulling	  Duinvallei,	  was	  sprake	  van	  een	  initiatief	  dat	  
afhankelijk	  van	  de	  beschikbare	  ruimte	  en	  financiën,	  groter	  of	  kleiner	  kan	  zijn	  maar	  altijd	  inpasbaar	  is.	  
Ook	  in	  afgeslankte	  vorm	  (en	  dus	  goedkoper)	  menen	  wij	  dat	  er	  toegevoegde	  waarde	  is	  voor	  
Duinvallei.	  Wij	  adviseren	  het	  College	  om	  op	  basis	  van	  het	  enthousiasme	  van	  betrokkenen	  en	  
bewoners	  om	  nogmaals	  in	  overleg	  te	  treden	  met	  de	  initiatiefnemers	  en	  zich	  nog	  eens	  te	  buigen	  over	  
de	  mogelijkheden	  om	  het	  Bikepark	  in	  de	  Duinvallei	  te	  realiseren.	  
	  

Isobarium	  Ringpark	  

In	  het	  burgerinitiatief	  ‘Isobarium’,	  als	  onderdeel	  van	  het	  ringpark	  Katwijk,	  zien	  wij	  ook	  toegevoegde	  
waarde,	  en	  daarom	  vinden	  wij	  het	  jammer	  dat	  er	  geen	  businessplan	  is	  ingediend.	  Vooral	  het	  creëren	  
van	  meer	  groen	  en	  een	  doorlopend	  park	  rondom	  Katwijk	  werd	  hoog	  gewaardeerd	  door	  bewoners,	  
zoals	  wij	  tijdens	  de	  initiatievenmarkt	  op	  13	  mei	  hebben	  geconstateerd.	  Het	  ringpark	  is	  echter	  van	  
grotere	  schaal	  dan	  het	  gebied	  Duinvallei.	  We	  adviseren	  het	  college	  dan	  ook	  om	  dit	  burgerinitiatief	  te	  
volgen.	  	  
	  

Initiatief	  achteraf	  	  

Daarnaast	  is	  op	  1	  juni	  een	  businessplan	  voor	  een	  shoarmazaak	  ingeleverd.	  Het	  Q-‐team	  is	  van	  mening	  
dat	  zij	  deze	  niet	  kunnen	  beoordelen	  aangezien	  de	  initiatiefnemer	  zich	  te	  laat	  heeft	  aangemeld	  om	  
mee	  te	  doen	  met	  dit	  traject	  en	  daarmee	  buiten	  de	  spelregels	  valt.	  Er	  is	  wel	  aan	  de	  initiatiefnemer	  
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geadviseerd	  om	  aan	  te	  sluiten	  bij	  één	  van	  de	  andere	  initiatiefnemers;	  dat	  is	  niet	  gebeurd.	  	  
	  

Weinig	  draagvlak	  onder	  direct	  omwonenden	  voor	  woonfunctie	  	  

Ons	  is	  gevraagd	  om	  een	  advies	  in	  te	  dienen	  bij	  het	  college	  op	  grond	  van	  een	  beoordeling	  van	  de	  
initiatieven	  op	  basis	  van	  de	  vastgestelde	  criteria,	  dat	  kan	  rekenen	  op	  zo	  groot	  mogelijk	  draagvlak.	  
Draagvlak	  blijkt	  een	  lastig	  begrip	  waarover	  wij	  dan	  ook	  uitvoerig	  hebben	  gesproken.	  	  

Op	  13	  mei	  heeft	  het	  projectteam	  een	  initiatievenmarkt	  georganiseerd	  waar	  alle	  bewoners	  van	  de	  
Zanderij	  (en	  ruimer)	  zijn	  uitgenodigd	  om	  feedback	  te	  geven	  aan	  de	  initiatiefnemers	  over	  hun	  
plannen.	  De	  opkomst	  was	  groot,	  meer	  dan	  250	  mensen	  hebben	  daar	  gebruik	  van	  gemaakt,	  
waaronder	  velen	  uit	  de	  wijk.	  Uit	  een	  enquête	  die	  daar	  is	  gehouden	  blijkt	  dat	  men	  overwegend	  
positief	  verrast	  was.	  De	  manier	  waarop	  de	  gemeente	  het	  gebied	  ter	  beschikking	  stelt	  spreekt	  aan	  en	  
men	  heeft	  voldoende	  inzicht	  in	  de	  verschillende	  initiatieven	  gekregen.	  Veel	  opmerkingen	  werden	  
gemaakt	  in	  de	  sfeer	  van	  ‘mooi	  dat	  er	  veel	  samenwerking	  is’,	  ‘grote	  variatie	  aan	  initiatieven’,	  en	  
‘verrassende	  ideeën’;	  en	  vooral	  over	  de	  betrokkenheid	  was	  men	  zeer	  positief.	  Ruim	  75%	  van	  de	  
ondervraagden	  heeft	  aangegeven	  dat	  zij	  door	  de	  variatie	  van	  initiatieven	  een	  levendige	  mix	  in	  het	  
gebied	  tot	  stand	  zien	  komen.	  	  

Wel	  is	  het	  zo	  dat	  (dit	  is	  expliciet	  aangegeven	  door	  de	  vertegenwoordiger	  van	  de	  bewoners)	  van	  alle	  
initiatieven	  de	  minste	  draagvlak	  onder	  omwonenden	  bestaat	  voor	  de	  wooninitiatieven.	  Het	  
negatieve	  sentiment	  komt	  voort	  uit	  zorgen	  die	  er	  leven	  over	  experimentele	  vormen	  van	  bewoning,	  
misschien	  wel	  extra	  gevoed	  door	  het	  collegebesluit	  voor	  huisvesting	  van	  spoedzoekers.	  
Desalniettemin	  zijn	  op	  basis	  van	  de	  door	  de	  raad	  vastgestelde	  criteria	  twee	  wooninitiatieven	  door	  
ons	  positief	  beoordeeld.	  Ook	  tijdens	  de	  initiatievenmarkt	  bij	  de	  feedback	  door	  bewoners	  sprongen	  
Kleine	  Duinvallei	  en	  Tiny	  Houses	  er	  positief	  uit	  ten	  opzichte	  van	  Dunavie	  en	  Homeflex.	  Omdat	  wij	  
echter	  inschatten	  dat	  het	  draagvlak	  onder	  de	  omwonenden	  fragiel	  is,	  adviseren	  wij	  aan	  het	  college	  
om	  de	  gevoeligheid	  voor	  dit	  onderwerp	  uiterst	  serieus	  te	  nemen	  en	  de	  komende	  tijd	  met	  de	  
betreffende	  initiatiefnemers	  aan	  de	  slag	  te	  gaan	  om	  het	  benodigde	  draagvlak	  te	  versterken	  door	  te	  
luisteren	  naar	  de	  zorgen	  die	  er	  leven,	  en	  om	  vervolgens	  met	  de	  initiatiefnemers	  harde	  afspraken	  te	  
maken	  over	  de	  kwaliteitsborging	  (zie	  “vervolgtraject	  tijdelijke	  invulling	  Duinvallei”).	  

Zo	  is	  bijvoorbeeld	  bij	  Klein	  Duinvallei	  het	  aantal	  van	  80	  studio’s	  een	  belangrijk	  issue	  om	  te	  
heroverwegen,	  gezien	  de	  verwachte	  impact	  op	  de	  omgeving	  (sociaal,	  parkeren,	  geluidsoverlast,	  etc).	  
Daarbij	  moet	  een	  balans	  gevonden	  worden	  tussen	  enerzijds	  de	  minimum	  omvang	  die	  nodig	  is	  voor	  
de	  gewenste	  community	  building	  en	  anderzijds	  het	  oog	  hebben	  voor	  de	  toegevoegde	  waarde	  voor	  
de	  omgeving.	  Belangrijk	  is	  om	  de	  kwaliteit	  en	  diversiteit	  te	  waarborgen	  die	  in	  het	  businessplan	  
worden	  nagestreefd.	  In	  elk	  geval	  moet	  voorkomen	  worden	  dat	  er	  een	  eigen	  dorp	  ontstaat.	  Het	  is	  de	  
bedoeling	  dat	  Duinvallei	  een	  mooie	  levendige	  mix	  van	  functies	  krijgt	  waar	  ook	  anderen	  graag	  willen	  
zijn.	  	  

	  

Ruimtereservering	  door	  het	  College	  van	  B&W	  	  

Het	  Q-‐team	  was	  erg	  verrast	  door	  het	  besluit	  van	  het	  college	  van	  B&W	  om,	  tijdens	  de	  campagne	  voor	  
het	  indienen	  van	  initiatieven,	  zelf	  een	  oppervlakte	  in	  Duinvallei	  te	  reserveren	  voor	  huisvesting	  van	  
spoedzoekers.	  Dat	  staat	  haaks	  op	  het	  proces	  dat	  was	  ingezet.	  Hierover	  is	  veel	  commotie	  geweest,	  en	  
dat	  willen	  we	  hier	  niet	  herhalen.	  Integendeel,	  wij	  vinden	  het	  uiterst	  zonde	  dat	  dit	  besluit	  een	  smet	  
heeft	  geworpen	  op	  het	  leuke	  traject	  dat	  door	  de	  gemeente	  was	  ingezet	  en	  erg	  positief	  werd	  
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gewaardeerd.	  We	  willen	  u	  daarom	  adviseren	  om	  in	  het	  vervolg	  goed	  na	  te	  denken	  over	  inhoudelijke	  
beslissingen	  die	  ingrijpen	  op	  interactieve	  processen.	  	  

In	  elk	  geval	  raden	  wij	  het	  uw	  college	  ten	  stelligste	  af	  om,	  bovenop	  het	  initiatief	  van	  Kleine	  Duinvallei	  
en	  de	  Tiny	  Houses,	  zelfs	  ingeval	  er	  nog	  fysiek	  plek	  in	  het	  gebied	  overblijft,	  ook	  nog	  ruimte	  te	  bieden	  
aan	  het	  initiatief	  van	  Dunavie.	  Dat	  zou	  funest	  zijn	  voor	  de	  afronding	  van	  dit	  mooie	  traject.	  	  
	  

Buslijn	  38	  	  

De	  aanleg	  van	  een	  verbinding	  voor	  buslijn	  38	  door	  het	  gebied	  is	  één	  van	  de	  door	  de	  raad	  
vastgestelde	  kaders.	  Het	  betreft	  een	  verbinding	  tussen	  de	  Zilverschoon	  en	  de	  kruising	  N206/	  
Molentuinweg	  die	  overigens	  vooral	  ook	  voor	  voetgangers	  en	  fietsers	  een	  belangrijke	  ontsluiting	  zal	  
zijn	  van	  en	  naar	  de	  Zanderij.	  Wij	  hebben	  begrepen	  dat	  het	  bustracé	  opnieuw	  wordt	  overwogen.	  Wij	  
willen	  er	  bij	  uw	  college	  op	  aandringen	  om	  snel	  duidelijkheid	  te	  bieden,	  omdat	  duidelijkheid	  voor	  de	  
inrichting	  van	  het	  gebied	  (een	  volgende	  stap	  in	  de	  realisatie	  van	  de	  tijdelijke	  invulling)	  essentieel	  is.	  	  

	  

Vervolgtraject	  tijdelijke	  invulling	  Duinvallei	  

Nu	  de	  eerste	  fase	  is	  doorlopen	  en	  de	  samenstelling	  van	  de	  initiatieven	  bekend	  is,	  zal	  de	  volgende	  
stap	  gezet	  moeten	  worden	  om	  tot	  realisatie	  te	  komen.	  Hoewel	  onze	  rol	  met	  het	  aanbieden	  van	  dit	  
advies	  is	  beëindigd,	  adviseren	  wij	  het	  college	  om	  vaart	  achter	  het	  vervolgtraject	  te	  zetten	  zodat	  
realisatie	  van	  de	  tijdelijke	  invulling	  op	  zo	  kort	  mogelijke	  termijn,	  nog	  in	  2017,	  kan	  plaatsvinden.	  	  

Wij	  zien	  in	  een	  tweede	  fase	  de	  volgende	  stappen,	  met	  als	  doel	  de	  realisatie:	  	  

•   Opstellen	  van	  een	  inrichtingsplan	  
Op	  zaterdag	  13	  mei	  hebben	  wij	  met	  een	  ontwerper	  verkend	  wat	  voor	  mogelijkheden	  er	  zijn	  
voor	  de	  ruimtelijke	  inpassing	  van	  de	  initiatieven	  in	  het	  gebied.	  Op	  basis	  van	  ons	  advies	  kan	  
een	  inrichtingsplan	  worden	  opgesteld.	  We	  hopen	  dat	  onze	  aanbevelingen	  daarbij	  zullen	  
worden	  meegenomen.	  Wij	  adviseren	  om	  dat	  op	  zo	  kort	  mogelijke	  termijn	  gezamenlijk	  met	  
de	  initiatiefnemers	  te	  doen,	  en	  ook	  omwonenden	  daarbij	  te	  betrekken.	  	  

•   Voorbereiden	  van	  een	  omgevingsvergunning	  	  
Voor	  de	  verschillende	  initiatieven	  moeten	  in	  meer	  of	  mindere	  mate	  omgevingsvergunningen	  
worden	  aangevraagd.	  Daar	  is	  het	  inrichtingsplan	  voor	  nodig.	  De	  vergunningaanvraag	  vergt	  
nog	  de	  nodige	  tijd.	  Het	  is	  bovendien	  vatbaar	  voor	  het	  risico	  dat	  initiatieven	  aan	  eisen	  moeten	  
voldoen	  die	  verder	  gaan	  dan	  de	  vooraf	  vastgestelde	  en	  de	  geldende	  publiekrechtelijke	  
kaders.	  Wij	  willen	  het	  college	  vragen	  om	  erop	  toe	  te	  zien	  dat,	  buiten	  de	  publiekrechtelijke	  
kaders	  en	  de	  kaders	  die	  vooraf	  zijn	  meegegeven,	  er	  geen	  nieuwe	  beleidswensen	  worden	  
geformuleerd.	  

•   Huurcontract	  
De	  initiatiefnemers	  zullen	  een	  contract	  moeten	  sluiten	  met	  de	  gemeente	  over	  het	  (tijdelijke)	  
gebruik	  van	  de	  gronden.	  Voor	  de	  initiatiefnemers	  is	  het	  belangrijk	  dat	  dit	  contract	  pas	  ingaat	  
op	  het	  moment	  dat	  zij	  ook	  gebruik	  kunnen	  maken	  van	  het	  gebied.	  Voor	  verschillende	  
initiatieven	  is	  het	  belangrijk	  dat	  zij	  tien	  jaren	  de	  tijd	  krijgen	  om	  investeringen	  terug	  te	  
verdienen.	  Ook	  hierbij	  is	  het	  van	  belang	  dat	  de	  gemeente	  een	  betrouwbare	  partner	  is	  en	  
blijft.	  	  

•   Kwaliteitsborging	  	  
Wij	  zijn	  tevreden	  met	  het	  verloop	  van	  het	  traject.	  Als	  ons	  advies	  tot	  realisatie	  komt,	  zien	  wij	  
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een	  mooi	  gebied	  ontstaan,	  met	  een	  levendige	  mix	  van	  functies	  dat	  een	  bijdrage	  levert	  aan	  de	  
omgeving	  en	  aan	  Katwijk.	  Hoewel	  wij	  vertrouwen	  hebben	  in	  het	  vervolgproces,	  willen	  wij	  de	  
kanttekening	  meegeven	  dat	  aan	  tijdelijkheid	  ook	  risico’s	  kleven.	  Wat	  te	  doen	  als	  een	  
initiatiefnemer	  afhaakt?	  Wat	  te	  doen	  als	  bewoners	  van	  de	  tijdelijke	  woningen	  of	  bezoekers	  
zich	  wanordelijk	  gedragen?	  Of	  als	  het	  gebied	  om	  welke	  reden	  dan	  ook	  verpaupert	  en	  een	  
negatief	  imago	  krijgt?	  Wij	  willen	  de	  gemeente	  vragen	  om	  vooraf	  te	  bepalen	  hoe	  de	  kwaliteit	  
van	  initiatieven	  te	  waarborgen,	  hoe	  het	  gebied	  te	  beheren	  (inclusief	  veiligheid	  en	  toezicht),	  
ook	  als	  er	  ruimte	  ‘overblijft’,	  en	  daarover	  harde	  afspraken	  te	  maken	  met	  de	  initiatiefnemers.	  	  
	  

Tot	  slot	  	  

Dit	  document	  is	  een	  advies	  aan	  het	  College	  van	  B&W.	  Het	  is	  aan	  het	  college	  om	  een	  besluit	  te	  
nemen.	  	  

Wij	  hopen	  dat	  het	  traject	  een	  goed	  vervolg	  krijgt,	  waarbij	  onze	  aanbevelingen	  ter	  harte	  worden	  
genomen	  en	  ook	  de	  betrokkenheid	  vanuit	  de	  gemeenschap	  op	  constructieve	  wijze	  wordt	  voortgezet.	  	  
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Bijlage	  2.	  Evaluatie	  door	  bewoners	  van	  de	  ‘initiatievenmarkt’,	  de	  inloopbijeenkomst	  van	  13	  mei	  
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