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Geachte heer/mevrouw, 

 

In december 2021 hebben wij u middels een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld over het 

initiatief voor de realisatie van het Provinciaal Archeologisch Depot met een bezoekerscentrum in 

Katwijk aan Zee.  

In maart 2022 hebben wij u middels een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld over het lopende 

besluitvormingsproces bij de Provincie Zuid-Holland om het erfgoeddepot met een bezoekerscentrum 

op de door de provincie gewenste voorkeurslocatie aan de Uitwatering, nabij de Rijnmond, te 

realiseren.  

 

Doel raadsinformatiebrief 

Op 20 april heeft de commissie BMM van de Provincie Zuid-Holland vergaderd over de 

voorkeurslocaties, waarbij met name Katwijk en Alphen aan den Rijn in beeld waren voor verdere 

uitwerking. Naar aanleiding daarvan hebben Provinciale Staten op 18 mei een besluit genomen. In 

deze brief brengen wij u op de hoogte van de uitkomsten van deze vergaderingen, geven wij u een 

toelichting op de uitgevoerde verkenning naar geschikte locaties binnen de gemeente Katwijk en de 

voorkeurslocatie die hieruit naar voren is gekomen. Om de geschiktheid van de voorkeurslocatie te 

onderzoeken zijn enkele aanvullende onderzoeken gedaan; graag informeren wij u over de uitkomsten 

en de betekenis hiervan. Verder schetsen wij u de belangrijkste uitgangspunten, risico’s en mogelijke 

koppelkansen voor dit project. Tevens informeren we de raad over het vervolgproces en de door de 

raad te maken keuzes en vervolgstappen. 

 

Voorkeurslocatie Katwijk 

De provincie heeft op verzoek van Provinciale Staten een vergelijking aangeleverd (matrix) waarin de 

beide locaties Katwijk en Archeon/Alphen aan den Rijn met elkaar worden vergeleken. Bij de 

raadsinformatiebrief van maart 2022 hebben wij u de door de gemeente Katwijk aangeleverde input 

reeds doen toekomen. Deze stukken zijn vertrouwelijk gestuurd om te voorkomen dat de stukken 

voortijdig openbaar zouden worden.  

mailto:hgrendel@katwijk.nl
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Daarmee zou het communicatieproces van de provincie worden verstoord en de kansen van Katwijk 

mogelijk nadelig beïnvloeden. Inmiddels zijn alle stukken openbaar en is de vertrouwelijkheid 

opgeheven. 

 

Gedeputeerde Staten hebben op grond van deze matrix opnieuw gekozen voor de gemeente Katwijk 

als voorkeurslocatie voor de realisatie van haar erfgoeddepot. Gedeputeerde Staten hebben 

Provinciale Staten hierover middels een Statenvoorstel met bijlagen geïnformeerd, zie bijlagen.  

 
Vergadering Provinciale Staten 20-4-2022 

Op 20 april 2022 heeft de Gedeputeerde met de leden van Provinciale Staten gesproken over de 

voorkeurs-optie Katwijk/Uitwatering. Namens de gemeente Katwijk heeft wethouder Knape kort 

ingesproken. Namens de mogelijke deelnemers van het bezoekerscentrum werd een video getoond, 

waarin zij het belang van de komst van het erfgoeddepot duidden in relatie tot de beoogde 

ontwikkeling van het bezoekerscentrum. Deze video kunt u (evenals de video met overige plannen 

van de Werkgroep Romeinen1) via deze link bekijken: https://www.quickworks.nl/erfgoed-platform-

katwijk-werkgroep-romeinen. De commissie heeft besloten om het voorstel van de gedeputeerde te 

steunen en daarmee werd Katwijk aangewezen als voorkeurslocatie voor de realisatie van het 

provinciaal erfgoeddepot. Een verslag van deze vergadering en webcasts van de insprekers zijn via 

deze link in te zien: https://pzh.notubiz.nl/vergadering/915531.  

 

Besluitvorming Provinciale Staten 18-5-2022 

Nadat de commissie BMM van de Provincie Zuid-Holland steun heeft uitgesproken voor het voorstel 

van de gedeputeerde en heeft besloten om het stuk verder als hamerstuk te behandelen, heeft 

Provinciale Staten op 18 mei 2022 conform besloten. Katwijk is daardoor door de Provincie 

aangewezen als voorkeurslocatie voor de realisatie van het provinciaal erfgoeddepot. Dat betekent 

dat de Provincie met de Gemeente Katwijk aan de slag wil gaan om het erfgoeddepot in Katwijk te 

realiseren. 

 

Wat heeft er voorafgaand plaats gevonden i.h.k.v. de locatiekeuze? 

Toen eind 2020 de gemeente Alphen aan den Rijn te kennen gaf niet verder te willen met de 

ontwikkeling van een nieuw provinciaal erfgoeddepot, zag de Werkgroep Romeinen kansen om het 

depot in de gemeente Katwijk te vestigen. In het provinciaal erfgoeddepot worden tal van erfgoederen 

bewaard die in en de nabijheid van de gemeente Katwijk zijn opgegraven en verband houden met de 

Romeinse tijd en de Limes. De werkgroep Romeinen streeft onder meer naar meer zichtbaarheid voor 

de Limes, dat in 2021 de status kreeg van Unesco Werelderfgoed. Door de realisatie van het 

erfgoeddepot te koppelen aan deze wens ontstonden kansen voor een presentatie over Romeinse 

tijd/Limes in de vorm van een bezoekerscentrum.  

 

Start verkennende gesprekken en PvE 

Begin 2021 heeft de provincie aangegeven open te staan voor een samenwerking met de gemeente 

Katwijk en heeft vervolgens ook haar programma van eisen voor een geschikte locatie op hoofdlijnen 

kenbaar gemaakt. De belangrijkste criteria: ca. 4.000 m2 BVO, grond in eigendom overheid, plek met 

historische betekenis, géén gedeeld/versnipperd grondgebied, goede bereikbaarheid voor publiek, 

personeel en gasten.  

 

Verrichtte locatieonderzoek 

Vanuit de Werkgroep Romeinen is de koppeling van het erfgoeddepot met de Limes een logische en 

gewenste keuze. Het college heeft op 23 februari 2016 de Visie ‘Romeinen in Katwijk’ vastgesteld (zie 

bijlagen).  

 
1 De Werkgroep Romeinen is een burgerinitiatief gevormd uit het erfgoedplatvorm en gelinkt aan de Erfgoedvisie. De 
Werkgroep Romeinen maakt zich o.a. sterk voor het vergroten van de zichtbaarheid van de Limes. In de Werkgroep Romeinen 
is ook de Stichting Oud-Valkenburg vertegenwoordigd. 

https://www.quickworks.nl/erfgoed-platform-katwijk-werkgroep-romeinen
https://www.quickworks.nl/erfgoed-platform-katwijk-werkgroep-romeinen
https://pzh.notubiz.nl/vergadering/915531
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De Visie beschrijft hoe de geschiedenis van de Romeinen en de Limes in Katwijk beter herkenbaar 

kan worden gemaakt en meer toeristisch, economisch en educatief benut kan worden. In dit 

visiedocument worden 3 Romeinse kerngebieden binnen de gemeente Katwijk aangewezen: Katwijk 

aan Zee ("Knooppunt aan zee"), Katwijk aan den Rijn (“Ontmoeting in de delta”) en Valkenburg 

(“Militair Complex”). In dit document staat (pag. 8): "De kerngebieden krijgen elk één eyecatcher van 

verbeelding of een attractie en één of meerdere te bezoeken plekken waar een Romeins verhaal 

wordt verteld.". Omdat Valkenburg al het Torenmuseum heeft, is er specifiek gezocht naar een 

geschikte locatie in de kerngebieden "Ontmoeting in de delta" of "Knooppunt aan de kust". Hoewel de 

Barakken buiten deze kerngebieden vallen, is deze locatie vanwege de historische waarde toch 

meegenomen in het locatieonderzoek. 

Door specifiek te zoeken naar historisch waardevolle locaties wordt invulling gegeven aan één van de 

eisen van de Provincie Zuid-Holland: de realisatie van het erfgoeddepot op een plek met historische 

betekenis.  

Vervolgens is aan de afdeling Stedenbouw gevraagd om geschikte locaties binnen de gemeente 

Katwijk te zoeken en te verkennen. Deze verkenning treft u als bijlage bij deze raadsbrief aan. Binnen 

het zoekgebied werden 4 locaties aangemerkt voor verkenning: Woerd/Zijlhoek, Limespark, Barakken 

en Wantveld. 

 

De provincie heeft vervolgens de locaties bekeken en heeft, afgezet tegen hun PvE, voorkeur 

uitgesproken  voor de locatie Wantveld. In de bijgaande toelichting kunt u kennis nemen van de 

afwegingen die hierbij voor de provincie speelden en hoe de 4 voorgestelde locaties scoorden ten 

opzichte van elkaar en het PvE. Omdat de locatie Wantveld op alle punten voldoet aan het PvE van 

de provincie Zuid-Holland, de voorkeur had van de Werkgroep Romeinen én invulling geeft aan één 

van de gemeentelijke beleidswensen om het Romeinse verleden ook in het kerngebied “Knooppunt 

aan zee” beter zichtbaar te maken, ontstond voorkeur voor de locatie Wantveld. In het 

beleidsdocument wordt aangegeven dat door een (door gemeente burgerinitiatief) te ontwikkelen 

‘attractie’ een “spin off” ontstaat. Met de realisatie van het erfgoeddepot op de locatie Wantveld 

ontstaan inderdaad meerdere koppelkansen; deze worden later toegelicht.  

 

Vervolgens werd verder ingezoomd op de locatie Wantveld. Kan het erfgoeddepot op deze locatie 

worden ingepast? En zou het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) als grondeigenaar aan deze 

ontwikkeling willen meewerken? Met andere woorden: is er sprake van een reële, haalbare 

propositie? In april 2021 heeft het HHR laten weten mee te willen werken aan de vestiging van het 

archeologisch depot op het Wantveld zo de politiek in de toekomst daartoe zou besluiten, maar gaf 

daarbij ook 2 belangrijke randvoorwaarden mee: er moest voldoende ruimte blijven tussen de Rijn en 

het erfgoeddepot voor een eventuele verdubbeling van het uitwateringskanaal en het sluizencomplex 

in de toekomst (in geval van stijgende waterspiegels) én géén bovengrondse realisatie. Vervolgens is 

er door Stedenbouw gekeken of het depot, dat aanvankelijk parallel aan de Oude Rijn was getekend, 

gedraaid en parallel aan de Rijnmond gesitueerd kon worden, rekening houdende met aan- en 

afvoerroutes. Uit die studie (zie bijlagen) bleek dat het depot tussen de Rijnmond en door HHR 

aangegeven “verboden bouwzone” gerealiseerd kon worden. 

 

Onderzoek naar inpassing op planlocatie Wantveld 

In december 2021 is ambtelijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het archeologisch depot 

op de locatie Uitwatering stedenbouwkundig in te passen. In de bijlagen treft u dit onderzoek aan 

(Onderzoek Inpassing Archeologisch Depot). Uit dit onderzoek blijkt dat het gebouw heel goed op die 

locatie zou kunnen worden ingepast door middel van ondergrondse realisatie (parallel met 

parkeergarage Kustwerk Boulevard). Het bezoekerscentrum zou aansluitend aan het archeologisch 

depot gerealiseerd kunnen worden (referentiebeelden o.a. Tirpitz Museum in Denemarken) terwijl 

natuurwaarden versterkt zouden kunnen worden door de natuur (en eventueel het Koninginnepad) 

door te trekken over het depot met bezoekerscentrum tot aan de Redschuur. Hierdoor zou het gebied 

een kwalitatieve impuls krijgen. 
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Eerste schetsen en inschatting kosten/haalbaarheid 

Ondertussen werden eerste schetsen gemaakt van het depot met bezoekersruimte en voorgelegd aan 

de provincie voor toetsing. Na het doorvoeren van enkele aanpassingen heeft de provincie 

aangegeven in te kunnen stemmen met de voorgestelde oppervlaktes en indeling. Medio 2021 is het 

plan op hoofdlijnen doorgerekend en zijn de bouw- en investeringskosten begroot, alsmede de 

daaraan te relateren huurprijzen. Voor het erfgoeddepot wordt thans uitgegaan van een benodigd 

vloeroppervlak van bruto 3.160 m2 en voor het bezoekerscentrum van 1.140 m2 bvo. Deze plannen 

zijn door een taxateur doorgerekend; de berekende huurbedragen voor de provincie bleken in lijn te 

liggen met het beschikbare budget. Voor deelnemers aan het bezoekerscentrum zal het door de 

gemeenteraad vastgestelde accommodatiebeleid van toepassing zijn. In september volgt, samen met 

het projectplan, een eerste financiële doorrekening voor het gehele project. Daaruit volgt een eerste 

beeld over de haalbaarheid qua exploitatie en inzage in de terugverdientijd van de investering. Na 

goedkeuring van het projectplan wordt een uitgewerkte business case opgesteld. 

Met name op het gebied van erfgoed, cultuur en educatie bestaan er veel subsidiemogelijkheden; 

onderzocht moet worden of er subsidiemogelijkheden zijn voor de realisatie van het Limes 

Erfgoedcentrum. Deze mogelijkheden willen we in een vervolgtraject (laten) onderzoeken en 

meenemen in de business cases. 

 

Activiteiten tijdens het proces bij de Provincie Zuid-Holland 

Vanuit het bezoekerscentrum is een filmpje gemaakt waarin het belang van de komst van het 

erfgoeddepot voor de overige initiatieven werd geduid. Alvorens een projectplan bij de gemeenteraad 

in te dienen vonden wij het belangrijk om duidelijkheid op 3 punten te kunnen geven: 

a. definitief besluit vanuit de provincie dat Katwijk is aangewezen voor de realisatie van het 

erfgoeddepot;  

b. een inventarisatie van projectrisico’s en resultaten van onderzoeken naar de grootste 

risicofactoren;  

c. mogelijke koppelkansen in kaart brengen. 

 

Ad a. Besluit provincie 

Zoals u bekend kwam het initiële voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten, dat op 19 

januari 2022 werd besproken, in een ander daglicht te staan toen de gemeente Alphen aan den Rijn 

liet blijken ook graag het erfgoeddepot te willen huisvesten. Dit proces zorgde ervoor dat beide 

gemeenten zich van hun beste kant wilden laten zien. Daardoor bleven we als gemeente wat langer in 

het ongewisse over de vraag of de Uitwatering in Katwijk de voorkeurslocatie voor het archeologisch 

depot van de Provincie zou worden. Tevens betekende dit ook dat het College nog niet richting uw 

Raad kon komen met een projectplan. Zolang de Provincie immers geen voorkeurslocatie heeft 

vastgesteld is het prematuur om een projectplan met voorbereidingskrediet in te dienen bij de 

gemeenteraad omdat tot die tijd onduidelijk is of het depot daadwerkelijk naar Katwijk komt. In de 

raadsinformatiebrief van 22 maart 2022 (zie bijlagen) hebben wij u hierover reeds geïnformeerd.  In 

deze brief hebben wij ook aangegeven dat het voorbereidend werk door moest gaan om als gemeente 

dit project binnen te halen, indachtig het debat van 3 februari jl. waarin een groot deel van de 

gemeenteraad zich positief uitsprak over de mogelijke komst van het erfgoeddepot naar Katwijk. Op 

20 april 2022 heeft de commissie BMM van Provinciale Staten dus ingestemd met het voorstel van 

Gedeputeerde Staten, waarna Provinciale Staten op 18 mei conform heeft besloten. Daarmee werd 

duidelijk dat de provincie haar nieuwe erfgoeddepot in de gemeente Katwijk wil realiseren. 

 

Ad b. Risico Analyse 

Onderdeel van de voorbereiding op dat projectplan is het opstellen van een risicoanalyse en het 

verkennen van de belangrijkste risico’s voor de beoogde locatie. Als belangrijkste risico’s werden 

aangemerkt: stikstof, mobiliteit/parkeren, haalbaarheid wijzigen bestemmingsplan en niet gesprongen 
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explosieven. In de bijlagen treft u de uitkomsten van de onderzoeken/quick scans aan. De conclusies 

t.a.v. de belangrijkste risico’s zijn: 

 

a. Onderzoek naar stikstof uitstoot 

In opdracht van de gemeente heeft Bureau IDDS een stikstofonderzoek uitgevoerd voor de 

gebruiksfase van het erfgoedcentrum op locatie Wantveld  en separaat naar mogelijke 

koppelkansen. De conclusie van het onderzoek luidt dat “Het planvoornemen op basis van de 

ingevoerde gegevens niet leidt tot extra stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Dit aspect 

vormt geen belemmering voor het plan- voornemen”. In de bijlagen treft u dit rapport met bijlagen 

aan. Omdat er geen sprake is van extra stikstofdepositie, zal het project ook geen nadelige 

gevolgen hebben voor eventuele andere/toekomstige projecten in de omgeving van het 

erfgoedcentrum. 

 

b. Quick Scan naar mobiliteit en parkeren 

De gemeentelijke organisatie heeft via een quick scan de risico’s qua mobiliteit beoordeeld en een 

berekening gemaakt van de benodigde parkeerplaatsen op basis van de parkeernormen zoals 

vastgesteld in de Nota parkeernormen 2020. De conclusie luidt dat er qua intensiteit geen 

problemen worden verwacht omdat er voldoende capaciteit is op het omliggende wegennet. Voor 

het plan ontstaat er een extra parkeerbehoefte van 21 auto parkeerplaatsen, waarvoor in de 

directe omgeving voldoende restcapaciteit beschikbaar is. Bezoekers kunnen o.a. gebruik maken 

van parkeerterrein Noordduinen.  

Hier is voldoende restcapaciteit, behalve in de zomer, echter is het aannemelijk dat er dan minder 

bezoekers zijn die sec voor het museum komen. In de bijlage treft u de berekening aan voor de 

benodigde auto parkeerplaatsen. In het ontwerp van het Erfgoed depot moet ruimte worden 

gereserveerd voor fietsparkeervakken met een minimum capaciteit van 35 plaatsen, alsmede met 

uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen. 

 

c. Quick Scan naar mogelijkheden tot wijzigen bestemmingsplan 

Op de beoogde locatie aan het Uitwateringskanaal te Katwijk zijn onder meer de 

bestemmingsplannen “Duinen”; “Archeologie gemeente Katwijk” en “Parapluplan Parkeren 

Katwijk” vigerend. Het beoogde projectplan voor het erfgoeddepot is zowel in strijd met de 

enkelbestemming “Natuur – Duinen”, alsmede in strijd met de genoemde dubbelbestemmingen 

“Waarde – Archeologische Verwachting 2” en “Waterstaat – Waterstaatkundige functie”, terwijl het 

vigerende bestemmingsplan “Duinen” niet voorziet in een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, 

als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 1o van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (verder: Wabo). De vraag was of het mogelijk zou zijn om het bestemmingsplan 

te wijzigen zodat het planvoornemen op die locatie kan worden gerealiseerd.  

Een omgevingsjurist van het cluster VTH heeft zich in die vraag verdiept en een quick scan 

opgesteld (zie bijlagen). De conclusie luidt dat, om het project in ruimtelijke zin mogelijk te maken, 

er planologische medewerking vereist is van het college van burgemeester en wethouders door 

middel van het nemen van een zogeheten “projectafwijkingsbesluit”, dan wel d.m.v. een 

bestemmingsplanwijziging. 

 

d. Onderzoek naar niet gesprongen explosieven 

Omdat de planlocatie in het gebied ligt van de Atlantik Wall is er mogelijk sprake van een 

verhoogd risico op niet gesprongen explosieven (NGE). In het kader van een nabijgelegen project 

was er al een onderzoek gestart naar NGE in een wat ruimer gebied, waardoor er ook inzage is 

ontstaan over de risico’s op de planlocatie zelf. In de bijlagen treft u dit rapport aan.  

Uit dit rapport van 14-1-2022 blijkt dat de planlocatie als “onverdacht” wordt beschouwd. De 

werkzaamheden kunnen vanuit dit oogpunt derhalve op de reguliere wijze worden uitgevoerd.  
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Ad c. Mogelijke koppelkansen 

Van meet af aan was de gedachte dat de realisatie van het erfgoeddepot de motor zou kunnen zijn 

voor meer ontwikkelingen, waaronder een bezoekerscentrum om de Limes zichtbaarder te maken. 

Gaandeweg het project werd duidelijk dat er veel meer koppelkansen door de realisatie van het 

erfgoeddepot ontstaan. In hun video hebben potentiële deelnemers van het bezoekerscentrum in hun 

videoboodschap aan Provinciale Staten al geduid wat de realisatie voor hun instellingen zou 

betekenen. Tijdens de behandeling van de Motie van KiesKatwijk in de gemeenteraad op 3 februari 

2022 werd opgeroepen om de koppelkansen in beeld te brengen. Tijdens de onderzoeksfase werden 

o.a. (niet limitatief) de volgende koppelkansen benoemd: 

 

1. Het realiseren van een bezoekerscentrum voor activiteiten die met die specifieke locatie 

verbonden zijn, zoals het Romeinse verleden en de Limes, de zorg om het water (geboortegrond 

Hoogheemraadschap van Rijnland) en het belang van schoon water (Coast Busters/Bubble 

Barrier) en van de bijzondere natuur (bijv. Natuurcentrum Katwijk); 

2. Het opstellen van een gebiedsvisie Uitwatering (in navolging van Hoornes en Havenscharnier); 

3. Herinrichting buitengebied van buitensluis tot en met Redschuur o.a. door het doortrekken van de 

duinachtige landschap vanuit het duingebied over/langs de Uitwatering, aanleg van wandel- en 

fietspaden, aanleggen van velden voor netten boeten, voorzieningen voor plein-air schilderen en 

thematisch inrichten m.b.v. gevonden voorwerpen (grotere objecten) door jutters uit Katwijk; 

4. Het aanleggen van een buitentheater aan de zeezijde van de buitensluis; 

5. Het plaatsen van augmented reality verrekijkers op de buitensluis waarmee virtueel gekeken kan 

worden naar activiteiten in de tijd dat de Romeinen hier gehuisvest waren; 

6. Het aanleggen van een plattegrond van Brittenburg in schelpenpaden op de noordelijke oeverwal; 

7. De bouw van 2 wachttorens: één bij de binnensluis (bijvoorbeeld t.b.v. Coast Busters?) en één bij 

de buitensluis (bijv. als toeristen informatie punt en/of toegangspoort Nationaal Park Hollandse 

Duinen); 

8. Parkeerterrein De Noordduinen voorzien van zonnepanelen voor stroomvoorziening 

Erfgoedcentrum; 

9. De Redschuur te betrekken bij deze gebiedsontwikkeling en bereikbaar te maken door middel van 

wandel- en fietspaden en deze geschikt te maken voor dubbelgebruik (bijv. t.b.v. Juttersmuseum 

Katwijk en Kattekse CultUren) en tevens een buitenterras aan te leggen voor toeristen; 

10. Onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de plaatsing van de Bomschuit KW88 aan 

Voorstraat in Katwijk onder een glazen stolp (i.c.m. verbeteren zichtbaarheid ingang Katwijks 

Museum). 

 

Koppelkansen vragen om separate uitwerking (voorstel tot separate uitwerking)  

Aanvankelijk was het de bedoeling om in het projectplan mogelijke koppelkansen te benoemen. 

Tijdens het vooronderzoek bleek echter dat er teveel koppelkansen zijn om in dit projectvoorstel mee 

te nemen. Voor dit moment wordt het projectvoorstel beperkt tot de realisatie van het erfgoeddepot 

met de interne  koppelkans (bezoekerscentrum) en natuur-inclusieve realisatie. Op een later moment 

kan worden onderzocht of andere koppelkansen mogelijk en financieel haalbaar zijn. Mochten deze 

kansen verder worden uitgewerkt dan is het van belang dat er nauw wordt samengewerkt en 

onderzoeken, communicatie en activiteiten op elkaar afgestemd. In de bijlagen is een overzicht 

opgenomen van mogelijke koppelkansen.  

 

Bijdrage van het project aan gemeentelijke doelstellingen 

Met de realisatie van het erfgoeddepot en bezoekerscentrum wordt een bijdrage geleverd aan de 

doelstellingen zoals opgenomen in de Omgevingsvisie 2021, de Economische Agenda 2021-2025, het 

accommodatiebeleid, het groenbeleidsplan 2020-2029 en de erfgoedvisie “Verbindend Erfgoed”. 

Daarnaast draagt het bij aan het versterken van het toeristisch–recreatieve aanbod en zorgt het voor 

meer bezoekers.  
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Backup scenario’s/locaties 

In de raadsbrief van 22 maart 2022 werd aangegeven “Tot slot worden back-up scenario’s onderzocht 

mocht de voorkeurslocatie van de Provincie niet haalbaar blijken”. In het voortraject is er al gezocht 

naar mogelijk geschikte locaties binnen de grenzen van de Gemeente Katwijk; de locaties die daarbij 

naar voren kwamen zijn reeds onderzocht. In de afgelopen periode is opnieuw gekeken of er een 

andere locatie kon worden gevonden die aan de door de provincie gestelde eisen voldoet mocht de 

voorkeurslocatie onverhoopt onbruikbaar blijken. Tot op dit moment is er geen alternatieve, geschikte 

locatie gevonden. Inmiddels is de locatie Uitwatering Katwijk beoordeeld op basis van mogelijke 

risico’s en is gebleken dat deze geen bedreiging vormen voor het realiseren van de plannen op 

genoemde planlocatie. Nu de provincie Katwijk heeft gekozen als voorkeurslocatie en de locatie 

Uitwatering geschikt (b)lijkt voor het beoogde doel, is er vooralsnog geen aanleiding meer om nieuwe 

locaties te (onder)zoeken maar eerst met de gemeenteraad in gesprek te gaan over de mogelijkheden 

die realisatie in het plangebied Wantveld biedt. 

 

Coalitieakkoord 2022-2026 

In het coalitieakkoord 2022-2026 is aangegeven dat de nieuwe coalitie in beginsel positief staat 

tegenover het voornemen van de provincie Zuid-Holland om haar archeologisch depot nabij de 

monding van de Oude Rijn te willen vestigen. Tevens ziet het college koppelkansen voor bijvoorbeeld 

de huisvesting van het Natuurcentrum en de Coastbusters. Een definitief besluit wil het college 

hierover echter pas nemen op het moment dat de financiële haalbaarheid van dit project is 

aangetoond en de inpasbaarheid in het gebied is aangetoond als kwaliteit van de omgeving. 

 

Bespreking met Gemeenteraad 

Nu de provincie Katwijk heeft aangewezen als voorkeurslocatie, willen we graag met u in gesprek. Dit 

zal naar verwachting in september middels een informatiesessie kunnen plaatsvinden. In dit gesprek 

kan een nadere toelichting worden gegeven op het doorlopen proces en de uitgevoerde onderzoeken. 

Graag horen wij van u terug of u de realisatie van het erfgoeddepot en bezoekerscentrum van 

meerwaarde voor Katwijk vindt en of u de locatiekeuze in beginsel onderschrijft. Uitgaande van 

voldoende draagvlak bij uw raad  zal spoedig na de informatiesessie een aanvraag voor een 

voorbereidingskrediet, onderbouwd met een projectplan, aan u worden voorgelegd. 
 

Informeren omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden 

Goede informatie en betrokkenheid bij de planontwikkeling is voor alle inwoners, buren, betrokken 

organisaties en hun achterban, vrijwilligers, natuurbeschermers, erfgoed medewerkers en andere 

geïnteresseerden van groot belang. Met de direct omwonenden zullen gesprekken worden gepland. 

Naast een nog op te starten participatietraject, zijn wij voornemens om presentatie bijeenkomsten te 

organiseren in de Redschuur. Op die manier kunnen geïnteresseerden al kennis nemen van alle 

plannen en hun betrokkenheid kenbaar maken. Tot slot zijn we voornemens om na goedkeuring van 

het projectplan door de raad op de projectensite van de Gemeente Katwijk een projectpagina 

aanmaken, waarop alle relevantie informatie, nieuws en de voortgang kan worden gedeeld. 

 
Wij rekenen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken ernaar uit om in september 
2022 met u inhoudelijk verder over dit project in verschillende sessies te spreken aan de hand van het 
dan voorliggende projectvoorstel met aanvraag voor voorbereidingskrediet. 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Katwijk, 

de secretaris,                             de burgemeester, 

 

 

 

     

mr. drs. R.T. Jie Sam Foek        ir. C.L. Visser 
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Bijlagen: 

Bijlage 1:  Statenvoorstel GS met 2 bijlagen aan PS d.d. 29 maart 2022 

Bijlage 2: Beleidsstuk/Visie “Romeinen in Katwijk”, februari 2016 

Bijlage 3: Verkenning locaties Archeologisch Depot d.d. 21 april 2021 

Bijlage 4: Toelichting locatie voorkeur Archeologisch Depot d.d. 8 juni 2022 

Bijlage 5: Studie naar mogelijkheden ontwikkeling depot parallel aan Rijnmond d.d. 14 juli 2021 

Bijlage 6: Onderzoek Inpassing Archeologisch Depot d.d. 28 december 2021 

Bijlage 7: Raadsbrief d.d. 22 maart 2022 

Bijlage 8: Rapport stikstofonderzoek d.d. 14 april 2022 

Bijlage 9: Quick scan mobiliteit & parkeren d.d. 10 maart 2022 

Bijlage 10: Advies t.a.v. wijzigen bestemmingsplan d.d. 19 mei 2022 

Bijlage 11: Rapport Niet Gesprongen Explosieven d.d. 14 januari 2022 
 


