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Integraal ontwikkelingskader en uitvoeringsprogramma Rijnsburg Noord

Samenvatting:

In december 2015 heeft u een projectplan vastgesteld om op participatieve wijze te komen tot een integraal 

ontwikkelingskader en uitvoeringsplan voor Rijnsburg Noord.  In de 1e fase zijn er verschillende sessies met de lerende 

gemeenschap en drietraps bijeenkomsten met de belanghebbenden gehouden, is de huidige situatie in Rijnsburg Noord 

in themakaarten gevat en er is gekomen tot een formulering van een gedeeld verlangen voor de ontwikkeling van het 

gebied. Als resultaat van 2e fase treft u het, eveneens in een participatief traject tot stand gebracht, ontwikkelingskader en 

uitvoeringsprogramma voor Rijnsburg Noord aan. In de toelichting treft u een uiteenzetting aan.

Gevraagde beslissing:

1. De raad voorstellen het ontwikkelingskader en uitvoeringsprogramma voor Rijnsburg Noord vast te stellen.

2. De Top 5 projecten voorrang geven in de verdere uitwerking en uitvoering.

3. Nader onderzoek te doen naar de financiële bouwstenen voor dekking van de kosten van transformatie van Rijnsburg 

Noord

4. Voor algemene voorbereidingskosten van het opvolgende project een bedrag van € 75.000 beschikbaar stellen en dit 

onttrekken aan de BSI.

5. De budgettaire consequenties in de begroting verwerken middels bijgaande 9e begrotingswijziging 2017.

6. De kosten van aanleg van de rotonde Trappenberg Kloosterschuur, voorshands geraamd op een bedrag van ± € 1,5 

miljoen, te betrekken bij de actualisatie van het Meerjaren InvesteringsProgramma bij de Kadernota 2018.
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Kenmerk : 810996

Programma : Wonen en ruimte

Onderwerp : Integraal ontwikkelingskader en uitvoeringsprogramma Rijnsburg Noord

Katwijk, 29 november 2016.

Aanleiding en doel

In het gebied Rijnsburg Noord lopen diverse projecten en initiatieven die raakvlakken en soms een zekere mate van 

afhankelijkheid van elkaar hebben. In de afgelopen jaren is de infrastructuur van Rijnsburg Noord niet meegegroeid 

met het gebruik en de intensivering van het gebied. Dat heeft tot knelpunten geleid en initiatieven voor verdere 

ontwikkeling van het gebied kwamen mede daardoor niet van de grond. 

Gezien de onderlinge relaties tussen de ontwikkelingen was er behoefte aan een overkoepelende visie en afstemming 

tussen de verschillende projecten en aanvragen, zowel qua volgordelijkheid/planning en inhoud als goede afspraken 

over de middelen. Daarom is er in 2015 voor gekozen om het vraagstuk op projectmatige basis op te pakken. 

In een participatief traject met direct belanghebbenden en met de ondersteuning van een extern bureau is daar in 

het afgelopen jaar aan gewerkt. Op 15 juni jl. is als tussenproduct de “Index” ontwikkelingskader aan u 

gepresenteerd, waarin de huidige situatie in Rijnsburg Noord in themakaarten is gevat en er is gekomen tot 

formulering van een gedeeld verlangen voor de ontwikkeling van het gebied en er zijn zes doelstellingen voor de 

ontwikkeling van het gebied bepaald. 

Dat is het vertrekpunt geweest voor de volgende fase. De participatie is in deze fase weer via twee sporen 

georganiseerd, te weten met de doelgroep van de drietrapsbijeenkomst van fase 1 en er zijn bijeenkomsten gehouden 

met de lerende gemeenschap; de belanghebbenden met economische en financiële slagkracht die naast deze 

slagkracht een duidelijk belang hebben in het gebied én een hoog kennisniveau hebben van de problematiek in het 

gebied.

Gezamenlijk is er gekomen tot formulering van essenties voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Dat heeft 

geresulteerd in een samenhangend ontwikkelingskader en programma voor lopende en nieuwe gemeentelijke- en 

particuliere projecten in Rijnsburg Noord. Het ontwikkelingskader doet voorstellen voor onderlinge prioritering en 

planning van opvolgende projecten en de uitvoering ervan. Dat heeft tot een selectie van een top vijf van tien 

zogenaamde sleutelprojecten voor Rijnsburg Noord geleid. 

In het ontwikkelingskader wordt geschetst op welke wijze kostendragers voor de toekomstige investeringen in 

Rijnsburg Noord gevonden kunnen worden. Dit geeft een goed beeld van de mogelijkheden. Het vergt echter nog 

nader onderzoek naar de feitelijke dekkingsmiddelen voor de transformatie.

In het ontwikkelingskader zijn de gewenste ontwikkelingen vaak op een tekening of op een kaart aangeduid. Deze 

duidingen geven een goede indicatie van de locatie waar de ontwikkeling wordt beoogd, maar exacte bepaling ervan 

zal plaatsvinden bij de uitwerking in de opvolgende projecten. In verband met de privacy worden in hoofdstuk 7 niet 

alle bij de sleutelprojecten betrokkenen genoemd. Deze vindt u genoemd in de vertrouwelijke bijlage 2. 

Wij menen, dat het ontwikkelingskader een heldere visie weergeeft op de wenselijke verdere ontwikkeling van 

Rijnsburg Noord en wij stellen u voor dit als vertrekpunt vast te stellen voor opvolgende projecten.
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Indicatoren (facultatief)

Vaststellen ontwikkelingskader en uitvoeringsprogramma voor Rijnsburg Noord en de Top 5 projecten voorrang te 

geven in de verdere uitwerking. In dat kader ook nader onderzoek doen naar de financiële dekkingsmiddelen voor de 

kosten transformatie en voor de voorbereidingskosten een krediet van € 75.000, beschikbaar te stellen ten laste van 

de BSI. De kosten van aanleg van de rotonde Trappenberg Kloosterschuur, voorshands geraamd op een bedrag van ± 

€ 1,5 miljoen, te betrekken bij de actualisatie van het Meerjaren InvesteringsProgramma bij de Kadernota 2018. 

Motivering voorstel

Ontwikkelingskader is in een participatief traject tot stand gekomen

Het ontwikkelingskader is samen met de belanghebbenden tot stand gebracht. Daarom zorgt het voor gezamenlijk 

draagvlak onder de belanghebbenden en nemen de kansen voor verdere ontwikkeling van het gebied toe.

Het ontwikkelingskader is richtinggevend voor toekomstige ruimtelijk-planologische keuzes

Juridisch heeft het ontwikkelingskader en uitvoeringsprogramma de status van een ruimtelijke beleidsdocument en

is daarmee richtinggevend voor toekomstige ruimtelijk-planologische keuzes.

Duidelijkheid voor ondernemers over toekomst gebied

Het ontwikkelingskader en uitvoeringsprogramma vormt de basis voor onderlinge prioritering, planning, 

financiering en uitvoering en heeft de status van een ruimtelijk beleidsdocument. Daarmee is helderheid ontstaan 

over de ontwikkeling van het gebied in de toekomst en dat zal ondernemers stimuleren om initiatieven te nemen 

voor de verdere ontwikkeling van het gebied. 

Financiële dekkingsmogelijkheden – kansen voor kostendragers

In het ontwikkelingskader worden verschillende mogelijkheden aangereikt als kostendragers. De 

investeringsagenda’s van partijen in het gebied zijn hierop nog niet afgestemd. Het is dan ook noodzakelijk om nader 

onderzoek te doen naar de financiële bouwstenen voor dekking van de kosten van transformatie van Rijnsburg 

Noord. Hieraan zijn kosten verbonden. Om dit snel te kunnen oppakken  is het wenselijk om voor de 

voorbereidingskosten een bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen.

Belang om betrokkenheid te tonen bij de ontwikkeling van Rijnsburg Noord

De gemeente is een van de baathebbers van de uitvoering van de (Top 5 ) projecten. Andere partijen (co financiers) 

kijken of de  gemeente ook investeringsbereid is om de doelstellingen te verwezenlijken. Wij vinden dat van het 

vrijmaken van gemeentelijke budget voor een bijdrage in de kosten van realisering van de top 5 projecten een 

belangrijk signaal en teken van betrokkenheid uitgaat bij de realisering van de beoogde doelstellingen. De gemeente 

investeert al in twee van de top 5 projecten en wij zijn voornemens u bij de actualisatie van het Meerjaren 

Investeringsprogramma bij de Kadernota 2018 voor te stellen ook een bedrag vrij te maken voor de kosten van de 

aanleg van de rotonde Trappenberg-Kloosterschuur. Als de gemeente verantwoordelijkheid neemt, mag dit ook van 

andere belangrijke baathebbers in het gebied worden verwacht. 

Kanttekeningen

Individueel belang versus gezamenlijk belang

In het gebied spelen vele individuele belangen, die soms ook kunnen conflicteren. Hierdoor is het niet mogelijk om 

iedereen in zijn individuele belang tegemoet te komen. Daarom is gezocht naar het gezamenlijk verlangen. Met de 

vaststelling van het ontwikkelingskader en uitvoeringsprogramma menen wij dat er een goede basis wordt gelegd

voor het vinden van oplossingen en het op gang brengen van samenwerkingen en projecten.

Financiering van de projecten van het uitvoeringsprogramma vraagt nog actie

Een van de beoogde resultaten van het project was het opleveren van een financiële paragraaf, waaruit de 

economische- en maatschappelijke uitvoerbaarheid zou blijken en die inzicht zou geven in de externe financiering en 
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de gevolgen voor het meerjaren investeringsplan. In het ontwikkelingskader is hier gedeeltelijk invulling aan 

gegeven. Per project zijn de betrokken partijen, verwachte financiële investeringen, specifieke baathebbers en 

verwachte financiële opbrengsten in beeld gebracht.  Ook is er gekeken naar mogelijke financiële dragers voor de 

gewenste ontwikkelingen. Er zal echter nog een extra inspanning nodig zijn om de financiering van de top 5 

projecten van de grond te krijgen.

Relatie top 10 en urgente projecten

In het ontwikkelingskader wordt een prioritering voor de uitvoering van de opvolgende projecten voorgesteld. De top 

10 projecten zijn de projecten die het meest bijdragen aan de ontwikkeling van Rijnsburg Noord. Echter de projecten 

die  als “urgent” zin getypeerd kunnen in de uitvoering niet los van elkaar worden bezien. Aan de uitvoering van de 

rotonde Trappenberg-kloosterschuur zijn overigens geen urgente projecten verbonden. 

Voorstel voor raadsbehandeling (facultatief)

Niet van toepassing

Aanpassingen naar aanleiding van commissiebehandeling (Facultatief)

Niet van toepassing

Middelen

In het overzicht in bijlage 2 is in beeld gebracht wat de kapitaallasten voor de sleutelprojecten op grond van de 

bekend zijnde gegevens. In deze indicatieve bedragen zijn nog geen grondkosten opgenomen. Er is wel rekening 

gehouden met 30% plankosten.

Voor de aanleg van de rotonde aan de Waardlaan is reeds een krediet beschikbaar gesteld. De ontsluiting van de 

Vinkenwegzone voor het vrachtverkeer kent 4 verschillende opties, ieder met hun eigen investeringskosten. 

Uitgaande van een gemiddelde van deze opties komen de kosten van de top 5 indicatief uit op een investering van 

rond de € 3,4 miljoen exclusief grond. Voor de realisering van de top 10 is nog eens € 2 miljoen extra nodig. 

Aangezien de kosten verbonden aan de realisering nog onzeker  zijn alsmede de inbreng vanuit andere kostendragers 

is het op dit moment niet opportuun om reeds een krediet te vragen voor de gemeentelijke bijdrage. Wel zijn wij 

voornemens, vooruitlopend op de uitkomsten van het nadere onderzoek naar financiële bouwstenen, u bij de 

actualisatie van het Meerjaren Investeringsprogramma bij de Kadernota  2018, voor te stellen een bedrag vrij te 

maken voor de kosten van de aanleg van de rotonde Trappenberg-Kloosterschuur. 

Uitvoering

Evaluatie participatietraject

Op 7 december 2016 is het ontwikkelingskader en uitvoeringsprogramma gepresenteerd aan de belanghebbenden in 

het gebied en andere geïnteresseerden. Wij hebben de participanten gevraagd om deel te nemen aan de 

participatiemonitor. Deze monitor is verspreid onder degenen, die tijdens een of meer van de bijeenkomsten hun 

emailadres hebben achtergelaten. Daarnaast is er een link geplaatst op de website. Wij zullen de resultaten 

meenemen bij de evaluatie van dit project alsmede als pilotproject van het project participatie en bestuursstijl.

Afronding project

Na vaststelling van het  ontwikkelingskader en uitvoeringsprogramma zijn de doelstellingen van dit project behaald

en zal dit worden afgerond. Naar verwachting zal dit in de 1e kwartaal 2017 worden afgerond met een 

opleverdocument en een gate review. U zult deze stukken ter kennisgeving aangeboden krijgen.

Vervolgstappen 

In het uitvoeringsprogramma zijn vierentwintig projecten in beeld gebracht, die zijn geprioriteerd naar mate van 

belangrijkheid voor het bereiken van de doelstellingen voor het gebied. Er is voorgesteld om de Top 5 projecten 
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daarbinnen voorrang te geven in de uiteindelijke uitwerking en uitvoering. Daarnaast is het verder uitwerking geven 

aan de financiële bouwstenen van de projecten een belangrijke volgende stap. 

Gezien het grote aantal vervolgprojecten is het denkbaar, dat voor de bewaking van de voortgang en afstemming 

ervan een programmamanager wordt aangewezen. Dit is nog punt van nader onderzoek. 

Bijlage(n)

1. Ontwikkelingskader en uitvoeringsprogramma Rijnsburg Noord

2. Vertrouwelijke bijlage betrokken partijen sleutelprojecten 

3. Overzicht kapitaallasten investeringsprojecten

4. 9e begrotingswijziging 2017

Burgemeester en wethouders van Katwijk,

De secretaris De burgemeester
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Raadsbesluit

Kenmerk : 810996

Programma : Wonen en ruimte

Onderwerp : Integraal ontwikkelingskader en uitvoeringsprogramma Rijnsburg Noord

De raad van de gemeente Katwijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 29 november 2016.;

gelet op artikel 147 lid 2 en 192 van de Gemeentewet; 

B E S L U I T :

1. Het ontwikkelingskader en uitvoeringsprogramma voor Rijnsburg Noord vast te stellen.

2. De Top 5 projecten voorrang te geven in de verdere uitwerking en uitvoering.

3. Nader onderzoek te doen naar de financiële bouwstenen voor dekking van de kosten van transformatie van 

Rijnsburg Noord

4. Voor de kosten van voorbereidingen van het opvolgende project een krediet van € 75.000,- beschikbaar te 

stellen ten laste van de Bestemmingsreserve Strategische Investeringen  

5. De budgettaire consequenties van dit voorstel in de meerjarenbegroting verwerken middels de 9e 

begrotingswijziging 2017

6. De kosten van aanleg van de rotonde Trappenberg Kloosterschuur, voorshands geraamd op een bedrag van 

± € 1,5 miljoen, betrekken bij de actualisatie van het Meerjaren InvesteringsProgramma bij de Kadernota 

2018

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk

in zijn openbare vergadering van

De griffier De voorzitter
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