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Agenda

⚫ Welkom wethouder Gerard Mostert

⚫ Terugblik en stand van zaken, Jaap Jonker (gemeente Katwijk)

⚫ Beeldkwaliteitsplan, André Langenberg (BERGcs)

⚫ Uitwerkingsplan en procedures, Jaap Jonker (gemeente 
Katwijk)

⚫ Algemene vragen plenair

⚫ Thematafels



Welkom wethouder Gerard Mostert



Terugblik en stand van zaken

⚫ Jaap Jonker



Terugblik en stand van zaken

• Vertrekpunt

• Aanpassingen verkaveling nav 
bewonersavond 5 juli



Vertrekpunt Kleipetten Zuid

Thema: Hollandse waterstad (in aansluiting op regio) en openbare oever



Centrale thema's Kleipetten Zuid

• Creëren goede aansluiting op de Kleipetten

• Creëren groen- en waterrijk woonmilieu rond 
Waterboslaan

• Benutten ligging aan de Oude Rijn

• Benutten open waterverbinding met de Oude Rijn

• Openbare oever langs de Oude Rijn



Kleipetten Zuid: bestemmingsplan



Kleipetten Zuid: schematische opzet



Kleipetten Zuid: locaties appartementen

⚫ zoeklocaties



Kleipetten Zuid: verkaveling 5 juli



Kleipetten Zuid: verkaveling 5 juli

• Verplaatsen sociale woningen naar Valkenburgerweg

• Verplaatsen ‘groene’rijwoningen

• Geen kwadrantwoningen meer



Kleipetten Zuid: verkaveling nieuw



Kleipetten Zuid: programma

In totaal zijn er 192 woningen ingetekend.

Op grond van de Doelgroepenverordening zijn er 25% 
categorie sociale huur en 25% categorie betaalbare 
woningen in het programma zijn opgenomen. 

Mede de reden dat het programma zo divers is geworden en 
geen standaard nieuwbouwwijk.

Rekening gehouden met water en groenambitie



Kleipetten Zuid: programma

Introductie kleinere bijzondere woningtypen in de categorie 
sociale huur en in de categorie betaalbare woningen

- rug-aan-rug woning (betaalbaar)

- smalle woning (sociaal en betaalbaar)



Rug-aan-rug woningen
Voorbeelden eldersVoorbeelden elders (Renswoude, Zeist)



Smalle woning
Voorbeelden elders (Amersfoort)



Beeldkwaliteitsplan

⚫ André Langenberg (BERGcs)



Beeldkwaliteitsplan

Stedenbouwkundig plan
Hoofdopzet

Ontsluiting en parkeren 

Water 

Groen

Oriëntatie en accenten

Erfafscheidingen

Richtlijnen beeldkwaliteit
Ambitie en beoogde sfeer

Stedenbouwkundige richtlijnen

Richtlijnen voor de buitenruimte

Architectonische richtlijnen



Stedenbouwkundig plan: hoofdopzet



Stedenbouwkundig plan: ontsluiting en parkeren



Fietsstraat over de Waterboslaan

In Kleipetten Zuid ook geen langsparkeren 



Stedenbouwkundig plan: groen en water

In de opzet wordt rekening gehouden met de water en groenambitie



Stedenbouwkundig plan: groen

⚫ nieuwe honden 
uitlaatveldje

⚫ haven plantsoen



Haven en groen centraal in het gebied
Aanlegplekken aan steiger voor ca. 25 sloepen, spelen voor oudere kinderen



Richtlijnen beeldkwaliteit: Ambitie en beoogde sfeer

Kwaliteit in het hele plan, verscheidenheid 
vooral aan de haven en het havenplantsoen, 
de panden aan de Vliet als voorbeeld

Appartementengebouwen hebben een echte kap



Richtlijnen beeldkwaliteit: Stedenbouwkundige richtlijnen

Kwaliteit in het hele plan, verscheidenheid 
vooral aan de haven en het havenplantsoen, 
de panden aan de Vliet als voorbeeld



Richtlijnen beeldkwaliteit: Richtlijnen voor de buitenruimte

Hoge kwaliteit, veel aandacht voor groen, de 
parkeervakken waterdoorlatend en vergroend



Richtlijnen beeldkwaliteit: Architectonische richtlijnen

- Variatie in ontwerpen

- Duidelijke entree en diversiteit 

in kapvormen

- Natuurlijke en duurzame materialen

- Zorgvuldige detaillering, balkons, 

hemelwaterafvoer, zonnepanelen



3D beelden: vogelvlucht richting Oude Rijn



3D beeld: haventje



3D beelden: speelplek havenplantsoen



Uitwerkingsplan en procedure 

⚫ Jaap Jonker (gemeente Katwijk)



Bestemmingsplan met uitwerkingsverplichting:



Bestemmingsplan met uitwerkingsverplichting:



Uitwerkingsplan

• Juridisch bindend document

• Legt gebruiks- en bouwmogelijkheden vast

• Bestaat uit: 

• Toelichting incl. milieu- en 
omgevingsonderzoeken

• Regels

• Verbeelding 



Uitwerkingsplan: verbeelding op Ruimtelijke plannen



Uitwerkingsplan: procedure 

Planning vaststelling uitwerkingsplan 
(bevoegdheid van het college)

• ter inzage voor zienswijzen: 2 
december 2022 tot en met 12 januari 
2023

• behandeling zienswijzen half januari tot 
en met begin februari 2023 

• behandeling in college van B&W ter 
vaststelling: medio februari 2023 

• beroepstermijn 6 weken na vaststelling 
door college van B&W



Beeldkwaliteitsplan en 
stedenbouwkundig plan: procedure

• ter inzage zienswijzen: 2 december tot en 
met 12 januari 2023

• behandeling zienswijzen: half januari tot 
en met begin februari

• na behandeling in college van B&W 
(medio februari) aanbieden 
Beeldkwaliteitsplan aan gemeenteraad ter 
vaststelling

• vaststelling gemeenteraad: mei -juni

NB Geen beroep mogelijk, het 
Beeldkwaliteitplan treedt in werking na 
publicatie.



Onderzoek naar route werkverkeer

⚫ Het onderzoek naar de routes loopt 
nog. Alle mogelijke routes hebben hun 
nadelen. Altijd door de bestaande wijk 
met enkele basisscholen. Opdracht is 
verstrekt om op diverse plekken in de 
wijk verkeerstellingen te houden om tot 
een objectief oordeel te kunnen 
komen.

⚫ Start tellingen na de feestdagen in 
januari.



Algemene vragen plenair

Er is hierna ook gelegenheid tot het stellen van 
vragen en toelichting te krijgen bij de verschillende 
thematafels:
• ontwerp Uitwerkingsplan
• ontwerp Beeldkwaliteitplan
• ontwerp Stedenbouwkundig plan 


