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Katwijk, 22 maart 2022 

 

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 aan de 

Uitwatering, nabij de Rijnmond in Katwijk aan Zee. Hierbij is aangegeven dat er een projectplan 

(inclusief aanvraag voorbereidingskrediet)  zal worden aangevraagd om het project verder uit te 

kunnen werken in de vorm van een businesscase. Op basis van deze businesscase kan  de 

gemeente vervolgens bepalen of, wat en hoe eventueel een ontwikkeling kan worden gestart. Naar 

verwachting zou dit plan met aanvraag voor voorbereidingskrediet in Q1 van 2022 volgen. Recente 

ontwikkelingen maken het wenselijk om u tussentijds opnieuw op de hoogte te brengen van de huidige 

stand van zaken. 

 

Voorkeurslocatie Katwijk 

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd middels 2 brieven (gedateerd 9-11-

2021 en 22-11-2021) over de aanwijzing van Katwijk als voorkeurslocatie voor haar erfgoeddepot. Op 

19 januari 2022 wilde de Gedeputeerde met de leden van Provinciale Staten van gedachten wisselen 

over de voorkeur voor realisatie van het erfgoeddepot aan de Uitwatering in Katwijk. De 

Gedeputeerde gaf aan het belangrijk te vinden om samen met de Statenleden besluiten te nemen 

over het archeologisch depot en heeft daarom de toezegging gedaan dat er geen onomkeerbare 

besluiten worden genomen zonder instemming van Provinciale Staten. Tevens heeft de 

Gedeputeerde aangegeven dat de provincie met de Gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap 

van Rijnland een intentieverklaring voorbereiden waarin de rolverdeling met bijbehorende financiële 

inspanning en procesplanning wordt uitgewerkt en dat deze intentieverklaring aan de Statenleden 

voor akkoord zal worden voorgelegd en dat dit tevens een go/no go moment zal markeren.  

 

Op 17 januari 2022 werd een brief van Archeon (gedateerd 3 januari 2022) door Gedeputeerde aan 

de stukken toegevoegd.  
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Vergadering Provinciale Staten 19-1-2022 
Op 19 januari 2022 heeft de Gedeputeerde met de leden van Provinciale Staten gesproken over de 

voorkeursoptie Katwijk/Uitwatering. De agenda, ingekomen stukken, webcasts van de insprekers  

alsmede van de vergadering zijn via deze link in te zien: https://pzh.notubiz.nl/vergadering/915528.  

 

Kern van de vergadering is de vraag vanuit de Staten waarom er geen vergelijking tussen Alphen en 

Katwijk is aangeleverd en het verzoek om dit alsnog te doen. Het besluit om Katwijk als 

voorkeurslocatie aan te wijzen wordt uitgesteld.  

 

 

Wat gebeurt er vervolgens? 

Op 20 januari 2022 dient KiesKatwijk een motie in waarin het College wordt opgeroepen om de 

gemeenteraad te betrekken bij de locatiekeuze. Deze motie wordt niet aangenomen, maar de 

bevestiging wordt gegeven dat een voorstel naar de gemeenteraad komt zodra dit mogelijk is. Het 

College wordt opgeroepen om daarbij vooral ook naar koppelkansen te kijken en deze mee te nemen. 

 

Op 24 januari 2022 voert de Gedeputeerde overleg met wethouder Van Velzen van de gemeente 

Alphen aan den Rijn. Het overleg geeft de Gedeputeerde geen aanleiding om de voorkeurslocatie 

Katwijk te herzien. De Gedeputeerde informeert de statenleden over het gesprek per brief op 2 

februari 2022, waarin tevens het procesverloop wordt geschetst.  

 

Op 25 januari 2022 stuurt het European Conservation Center (ECC) haar voorstel in voor het 

faciliteren van het erfgoeddepot van de provincie. 

 

Op 27 januari 2022 is “Motie Vreemd” aangenomen in de raadsvergadering van de Gemeente Alphen 

aan den Rijn, waarin wordt het College van B&W wordt verzocht om alles op alles te zetten om het 

archeologisch depot van de provincie naar Alphen aan den Rijn te halen. 

 

Op 15 februari 2022 stuurt het College van B&W van Alphen aan den Rijn een brief aan Provinciale 

Staten waarin zij haar kandidatuur voor de realisatie van het nieuwe erfgoeddepot van de Provincie 

benadrukt. 

 

 

Vergadering Provinciale Staten 16-2-2022 

Op 16 februari 2022 spreekt de Gedeputeerde opnieuw met Provinciale Staten over de locatie van het 

archeologisch depot. De agenda, ingekomen stukken, webcasts van de insprekers  alsmede van de 

vergadering zijn via deze link in te zien: https://pzh.notubiz.nl/vergadering/915529. De Gedeputeerde 

wordt gevraagd om alsnog met een vergelijking te komen van beide locaties. 

 

 

Vervolgstappen 

De Provincie stelt op dit moment de gevraagde vergelijking op tussen Katwijk en Alphen aan den Rijn 

zodat de Statenleden een afweging kunnen maken. De Provincie heeft de Gemeente Katwijk om input 

en verificatie gevraagd van haar deel van de aan te leveren input. Bijgaand treft u deze 

(vertrouwelijke) input aan. Wij hebben daarbij gebruik gemaakt van de eerdere beoordelingen 

waarover wij u in onze brief van december jl. informeerden en deze passen bij de eerder in uw Raad 

benoemde onderzoeksfase. Omdat deze informatie ook deel uit zal maken van de stukken die 

Provinciale Staten binnenkort zal ontvangen vinden wij het van belang deze input nu met u te delen. 

Naar verwachting zal de commissie BMM van Provinciale Staten dit onderwerp opnieuw agenderen 

voor haar vergadering op 20 april 2022. De agenda, ingekomen stukken en de vergadering op 20 april 

2022 zijn via deze link in te zien/te volgen: https://pzh.notubiz.nl/.  

 

https://pzh.notubiz.nl/vergadering/915528
https://pzh.notubiz.nl/vergadering/915529
https://pzh.notubiz.nl/
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Bespreking met Gemeenteraad  

Zoals eerder al gemeld in de raadsinformatiebrief van 17 december jl. leek de Uitwatering in Katwijk 

de voorkeurslocatie van de Provincie te worden. De hierboven beschreven vergelijking die gemaakt 

wordt tussen Alphen aan den Rijn en Katwijk zorgt dat we als gemeente wat langer in het ongewisse 

zitten of de Uitwatering in Katwijk de voorkeurslocatie voor het archeologisch depot van de Provincie 

wordt. Tevens betekent dit ook dat het College nog niet richting uw Raad kan 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. Tegelijk moet het voorbereidend werk 

doorgaan 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.  

 

Het gemeentelijk projectteam bereidt op dit moment het projectplan voor en werkt ook aan de 

aanvraag voor een voorbereidingskrediet. Bij een positief besluit in de Staten van 20 april kunnen we 

dan ook snel handelen en met een projectplan naar uw Raad komen. Onderdeel van de voorbereiding 

op dat projectplan is het opstellen van een risicoanalyse en het verkennen van de belangrijkste risico’s 

(stikstof, mobiliteit/parkeren en opties om bestemmingsplan te wijzigen) middels een Quick scan. 

Tevens worden koppelkansen verkend. Tot slot worden back-up scenario’s onderzocht mocht de 

voorkeurslocatie van de Provincie niet haalbaar blijken. Bij de kredietaanvraag voor het projectplan 

zullen de uitkomsten van deze verkenningen, onderdeel zijn van de afwegingen. 

 

Via raadsinformatiebrieven hebben wij getracht u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond 

het aanwijzen van de voorkeurslocatie van de provincie. Bij positieve besluitvorming door de provincie 

op 20 april 2022 zal het projectplan worden afgerond en met aanvraag voorbereidingskrediet worden 

ingediend. Met uw Raad kan dan voor de zomer van 2022 inhoudelijk worden gesproken over de 

ontwikkeling van het Provinciaal Archeologisch Depot. Het zal daarbij dan gaan om het plan, de 

haalbaarheid, locatie, omvang, het bezoekerscentrum, financiën en planning alsmede over alle 

meekoppelkansen.  

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Katwijk, 

de secretaris,                             de burgemeester, 

 

 

 

     

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

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

Bijlage 1:  Door Gemeente Katwijk aan Provincie Zuid-Holland aangeleverde input voor vergelijking 

erfgoedlocaties (VERTROUWELIJK) 

Bijlage 2: Beknopte presentatie van (deel van) de meekoppelkansen(VERTROUWELIJK) 


