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Katwijk, 17 juli 2012. 
 

Inleiding 
 
In 2009 is voor bedrijventerrein ’t Heen de visie ‘samen ruimte creëren’ vastgesteld. In 2011 en 2012 is een 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de maatregelen uit deze visie.  
 
Dit rapport bevat onder andere de volgende aanbevelingen: 
• Herziening van bestemmingsplan ’t Heen. 
• Het creëren van een derde ontsluitingsweg aan de noordkant van het terrein 
• Stimuleren van parkeren op eigen terrein 
• Ontwikkeling van een waterplein / beroepsvaarthaven 
• Creëren van een rondgaande infrastructuur 
• Verplaatsing van de fietsbrug aan de oostzijde 
• Herontwikkeling van de randen als zichtlocaties 
• Hoogwaardige groenstrook langs doorgaande hoofdroute 
 
De haalbaarheidsstudie is nu afgerond en de maatregelen die haalbaar zijn gebleken hebben een plek gekregen in het 
revitaliseringsplan voor ’t Heen. Het revitaliseringsplan en de haalbaarheidsstudie liggen nu ter besluitvorming voor.  

Beoogd resultaat 
 
Een economisch goed functionerend, waardevast en toekomstbestendig bedrijventerrein ’t Heen 

Argumenten 
 

1) Het is belangrijk nu te starten met de revitalisering om te zorgen voor behoud van de economische functie 
van ’t Heen 

Een gemiddeld bedrijfspand op ’t Heen is 28 jaar oud. Sinds het begin van de jaren ’70 zijn op ’t Heen kavels 
uitgegeven. Hierdoor bevindt ‘t Heen zich nu in fase 2 van de levenscyclus bedrijventerreinen (zie bijlage 10). Zowel 
in het rapport Noodzakelijk aan de slag (2008) als uit de huidige studies (bijlage 1 t/m 6) blijkt dat nu ingrijpen in de 
fysieke buitenruimte en herziening van het planologisch kader het meest efficiënte middel zijn om ’t Heen voor 
economische achteruitgang te behoeden.  
 

2) Opbrengsten vanuit ’t Heen moeten bestemd worden voor investeringen op ’t Heen  
Het is belangrijk dat mogelijke toekomstige opbrengsten vanuit ’t Heen (bijvoorbeeld de ontwikkeling van de DVS 
locatie) ook bestemd blijven voor investeringen op ’t Heen. Dit om middelen te hebben voor verbeteringen in de 
infrastructuur op ’t Heen, in aanvulling op eventuele middelen vanuit de Kadernota. Voor nu is het dus een principe-
uitspraak om aan te geven dat, op het moment dat er middelen gegenereerd worden op 't Heen, deze bestemd 
worden voor investeringen op 't Heen. Om dit te bereiken kan een zogenaamde ‘egalisatiereserve’ opgericht worden, 
hetgeen ook nadrukkelijk de voorkeur heeft van ons college.  Het principe van de egalisatiereserve is nader toegelicht 
in de businesscase (zie bijlage 6).  
 
Het onderhavige voorstel betreft het starten van de revitalisering met twee straten als proef (zie onder Uitvoering). 
Deze investeringen lopen via de Kadernota aangezien er op dit moment geen opbrengsten komen vanuit ’t Heen (zie 
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onder Middelen). De eerste opbrengsten vanuit ’t Heen door herontwikkeling van locaties (die de voeding zou zijn 
voor de egalisatiereserve) komen naar verwachting niet op korte termijn beschikbaar. Wij zullen een voorstel tot het 
instellen van een egalisatiereserve ondertussen verder uitwerken en op een later moment ter besluitvorming aan uw 
raad voorleggen. 
 

3) Niet haalbare maatregelen worden niet verder meer onderzocht 
Tijdens de haalbaarheidsstudie zijn er maatregelen niet haalbaar gebleken. Een derde ontsluitingsweg bijvoorbeeld 
heeft te weinig probleemoplossend vermogen ten opzichte van de investering (9% minder verkeer bij de andere 
kruispunten). Deze maatregelen worden in de haalbaarheidsstudie beschreven en onderbouwd (deel B van het 
eindrapport). Waar deze niet haalbaar gebleken zijn, zijn ze dus niet opgenomen in het revitaliseringsplan (deel A 
van het eindrapport).  
 

4)  De verbetering van de gemeentelijke loswal is al eerder akkoord bevonden 
Onderdeel van de revitalisering is het opknappen van de gemeentelijke loswal op ’t Heen. Hiermee heeft uw raad in 
juni 2011 al ingestemd (zaaknummer 2011-010530). Een waterplein is dus niet haalbaar gebleken, het opwaarderen 
van de loswal tot volwaardige kademuur wel. 
 

5)  Parallel aan deze nota wordt het beeldkwaliteitplan voor ’t Heen ter besluitvorming voorgelegd 
Om richting te geven aan het gewenste resultaat van de revitalisering is parallel een beeldkwaliteitplan opgesteld. Dit 
beeldkwaliteitplan zal met een aparte nota ter besluitvorming worden aangeboden. Dit komt doordat het 
beeldkwaliteitplan nog ter inzage gaat; en het revitaliseringsplan niet. Vanuit praktisch oogpunt heeft het 
beeldkwaliteitplan dus een eigen nota. Uiteraard zijn ze in gezamenlijkheid opgesteld. Bezwaar tegen het 
revitaliseringsplan is pas mogelijk wanneer dit is verwerkt in het bestemmingsplan (zie argument hieronder).  
 

6)  Vaststelling van het revitaliseringsplan is belangrijk om het bestemmingsplan van ’t Heen op tijd te 
kunnen herzien 

Onderdeel van de in 2010 aanbestede opdracht voor de haalbaarheidsstudie is ook de herziening van het 
bestemmingsplan van ’t Heen. De combinatie DHV / RBOI heeft in 2010 de aanbesteding gewonnen. DHV heeft de 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd en RBOI zal de uitkomst van de haalbaarheidsstudie planologisch verwerken in het 
nieuwe bestemmingsplan. Het bestemmingsplan voor ’t Heen moet zijn herzien vóór 1 juli 2013. Hierdoor is het 
belangrijk om nu het revitaliseringsplan en de daarvoor uitgevoerde haalbaarheidsstudie vast te stellen, zodat de 
uitkomsten daaruit op tijd verwerkt kunnen worden in een nieuw bestemmingsplan voor ’t Heen. Wanneer uw raad 
instemt met deze nota zal het (voorontwerp) bestemmingsplan zo snel mogelijk worden opgesteld en ter 
besluitvorming worden aangeboden. Wanneer uw raad niet instemt of later instemt met het revitaliseringsplan 
zullen de uitkomsten daaruit niet verwerkt worden in het nieuwe bestemmingsplan. 
 

7) Aansluiting bij de term revitalisering zorgt voor herkenbaarheid bij andere overheden 
Herstructurering bestaat in vier vormen: facelift, revitalisering, herprofilering en transformatie. Bij de start van de 
haalbaarheidsstudie is aangesloten bij deze landelijke benamingen door herstructurering om te noemen tot 
revitalisering. (Zie volgende pagina) 
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Gezien de maatregelen in de visie uit 2009 (o.a. aanleg waterplein, verplaatsing functies etc.) is aangesloten bij de 
term revitalisering. De nu voorgestelde fysieke maatregelen betreffen nu met name infrastructurele 
verbetervoorstellen en verbetering in de uitstraling van het terrein. Beleidsmatig worden echter ook het 
bestemmingsplan en de milieuzonering herzien Daarnaast is er een beeldkwaliteitplan opgesteld om richting te 
geven aan de uitstraling van nieuwe bouwwerken. Hierdoor blijft de naam revitalisering van toepassing. Het is 
belangrijk om deze term te hanteren gezien de lopende subsidieafwikkeling met de Provincie Zuid-Holland. Op die 
manier is het voor andere overheden herkenbaar wat het project inhoudt. 
 

8) De uitkomsten rondom het PDV-cluster op ’t Heen sluiten aan bij de detailhandelsvisie van de gemeente 
Katwijk en bij de regionale detailhandelsvisie 

Voor ’t Heen is in aanvulling op de detailhandelsvisie nog specifiek gekeken naar de toekomstige vraag naar Perifere 
Detailhandelsvestigingen (PDV). Hier komt uit naar voren dat behoudt van de huidige ruimte voor PDV haalbaar is 
ondanks de huidige situatie van dreigende leegstand (zie bijlage 11) Anderzijds is ook in de regionale 
detailhandelsvisie van Holland Rijnland een PDV cluster aangewezen op ’t Heen.  

Kanttekeningen 
 

1) Inbreng ondernemers en KOV 
Het revitaliseringsplan is opgesteld met de inbreng van de ondernemers op ’t Heen. Hiervoor zijn 3 werksessies 
georganiseerd. Daarnaast is er met de KOV nog specifiek gekeken naar de visie en het beeldkwaliteitplan. Sinds de 
start van de haalbaarheidsstudie is het Ondernemersfonds opgericht. Daaruit voortkomend is er een aantal maanden 
geleden een ‘deelvereniging’ voor ’t Heen opgericht. Deze houdt zich momenteel bezig met de beveiliging van het 
terrein. Ongeveer een kwart van het terrein is eigendom van de gemeente Katwijk (openbare ruimte). Dit betekent 
dat revitalisering pas echt effect heeft als niet alleen een kwart maar het hele terrein gerevitaliseerd zou worden. 
Ondernemers van het terrein hebben tijdens de werksessies echter aangegeven zelf al stappen te zetten t.a.v. het 
Ondernemersfonds. Daarnaast hebben verschillende ondernemers zich inmiddels bij de gemeente gemeld met 
bouwplannen die prima passen binnen de revitalisering. De gemeente Katwijk heeft de verantwoordelijkheid voor 
een schone, hele en veilige omgeving. Het risico is dat gemeente en ondernemers investeringen in de wacht zetten en 
naar elkaar gaan kijken is aanwezig. Het is daarom belangrijk om samen aan de slag te gaan en dus ook als gemeente 
stappen te zetten. Het eindrapport beschrijft de voorstellen daarvoor.  
 
 

2)   Een aantal deelrapporten zijn vertrouwelijk 
Een deel van de bijlagen is vertrouwelijk. Dit is enerzijds omdat het de financiële kant van de haalbaarheidsstudie 
bevat (o.a. detailramingen van infrastructurele maatregelen). Anderzijds zijn tijdens de haalbaarheidsstudie 
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bedrijven gevraagd om schattingen af te geven van bijvoorbeeld hun verwachte vervoer over water. Dit betreft 
bedrijfseconomische informatie. Hierdoor zijn deze rapporten vertrouwelijk.  
 

3)   Revitalisering van ’t Heen is een regionaal pilotproject binnen het samenwerkingsverband Holland 
Rijnland 

Regio Holland Rijnland heeft een aantal pilotprojecten aangewezen voor herstructurering. ’t Heen is er daar één van. 
In dat kader zijn voor alle pilotprojecten factsheets opgesteld. Deze is als bijlage 10 opgenomen bij deze nota.  
 

Middelen 
 

1) Er zijn sinds de aanlevering van de Kadernota wijzigingen in de businesscase doorgevoerd die, in 
afwijking van de kadernota 2013,  verwerkt worden in de begroting 2013 

In de conceptversies van de businesscase stond in de planning eerst de uitvoering van de Ambachtsweg en daarna de 
Heerenweg. Op de wijze is het ook meegenomen in de Kadernota 2013. Dit is inmiddels omgedraaid. Reden hiervoor 
is, dat de Ambachtsweg een breder profiel heeft en hier dus meer ontwerpkeuzes gemaakt moeten worden. Dit kost 
tijd. De Heerenweg kent minder ontwerpkeuzes en zal dus eerder uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor is de 
uitvoering van de Heerenweg gepland in de 2e helft van 2013; en de uitvoering van de Ambachtsweg gepland in 2014. 
Deze wijzigingen in planning betekenen een verandering van de kapitaalslasten. Dit kan nog verwerkt worden in de 
begroting 2013. Daarnaast is in de tussentijd de raming van de Ambachtsweg naar beneden bijgesteld en de raming 
van de Heerenweg verhoogd door de hele straat mee te nemen in plaats van alleen het eerste wegvak. Ook deze 
wijzigingen zullen in de begroting 2013 worden meegenomen. De ramingen zijn echter globaal. Bij vaststelling van 
het revitaliseringsplan zal in het najaar gestart worden met het maken van de ontwerpen. Wanneer deze ontwerpen 
gereed zijn kan er gedetailleerd geraamd worden en zonodig kan er dan financiële bijstelling plaatsvinden. De meest 
recente ramingen zijn opgenomen in de businesscase (zie bijlage 6). 
 

2) Personele inzet voor het vervolg moet worden geleverd door het op te richten Projectmanagementbureau 
(PMB) 

Bij het schrijven van deze nota is nog niet bekend hoe de projectorganisatie er binnen de gemeente Katwijk exact uit 
gaat zien voor de komende jaren. Voor het lopende jaar zijn de huidige urenramingen van toepassing en die bieden 
ruimte voor het oppakken van het projectmanagement. Voor volgend jaar en daarna zal in het kader van het PMB 
gekeken worden hoe het projectmanagement (intern) wordt ingevuld. De opmerkingen in het eindrapport van DHV 
over het aanstellen van een projectmanager (“aanjager”) moeten in dit licht gezien worden. 
 

3) De vaststelling van het revitaliseringsplan is belangrijk om het resterende subsidiedeel voor ’t Heen aan te 
kunnen vragen 

De Provincie Zuid-Holland stelt in het kader van de Uitvoeringssubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB) 
geld beschikbaar voor zowel planvorming als uitvoering van herstructurering van bedrijventerreinen. Voor de 
haalbaarheidsstudie voor ’t Heen is UHB subsidie aangevraagd en toegewezen. Driekwart van de subsidie wordt 
uitgekeerd bij start van het project. Een kwart van de subsidie wordt echter pas uitgekeerd bij oplevering van het 
eindrapport. Het is daarom belangrijk om het revitaliseringsplan voor ’t Heen vast te stellen zodat met dit besluit de 
uitkering van het resterende subsidiebedrag kan worden aangevraagd.  

Commissie 
Indien van toepassing worden onder dit kopje de aanpassingen beschreven, die naar aanleiding van de 

commissiebehandeling zijn doorgevoerd. 
 
      

Uitvoering 
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Na vaststelling van het revitaliseringsplan en bijbehorende bijlagen kan er gestart worden met de uitvoering. Dit 
betekent dat voor de Heerenweg en de Ambachtsweg per straat alle eigenaren  en gebruikers benaderd worden om 
gezamenlijk het ontwerp te maken voor de herinrichting. Hierin zal nadrukkelijk aandacht zijn voor het oplossen van 
het parkeerprobleem wat nu wordt ervaren. Doel van deze ‘wegvaksessies’ is het komen tot een gedragen ontwerp 
voor gevel-tot-gevel herinrichting. Wanneer het ontwerp gereed is kan in de tweede helft van 2013 gestart worden 
met de fysieke aanleg. 
 
Nadat deze twee wegvakken opnieuw zijn ingericht zal het proces met de ondernemers worden geëvalueerd. 
Wanneer blijkt dit voor beide partijen voldoende heeft opgeleverd zal worden voorgesteld om ook de andere 
wegvakken op deze manier aan te pakken. Op dat moment zal dus ter besluitvorming worden voorgelegd om ook de 
rest van het investeringsprogramma uit te voeren. Voor dit moment betreft het dus 2 wegvakken als start; wanneer 
de aanpak succesvol blijkt dan zal de rest ook kunnen volgen. 
 

Bijlage(n) 
 
1) Eindrapport revitalisering ’t Heen “Samen waarde creëren” (openbaar) 
2) Deelstudie verkeer en infrastructuur (openbaar) 
3) Deelstudie energie (openbaar) 
4) Deelstudie Planschade risico inventarisatie (vertrouwelijk)  
5) Deelstudie quickscan beroepsvaarthaven (vertrouwelijk) 
6) Businesscase (vertrouwelijk) 
7) Infrastructurele ramingen (onderbouwing deelstudie infra; vertrouwelijk) 
8) Ruimtelijke visie (openbaar) 
9) Ruimtelijke analyse (openbaar) 
10) Factsheet ’t Heen, Stec groep, (openbaar) 
11) Rapport DTNP Perifere detailhandel (openbaar) 
 
 
 
 
 
 Burgemeester en wethouders van Katwijk, 
 De secretaris De burgemeester 



Raadsbesluit 

Zaaknummer 

Programma 

Onderwerp 

: 2012-014348 
:Wonen en ruimte 
: Revitalisering bedrijventerrein 't Heen 

De raad van de gemeente Katwijk; 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 17 juli 2012.; 
gelet op art 108:1juncto art. 147:2 Gemeentewet en art. 189 van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

1. In te stemmen met het revitaliseringsplan en bijbehorende stukken voor bedrijventerrein 't Heen 
2. Toekomstige opbrengsten vanuit 't Heen te bestemmen voor investeringen op 't Heen 
3. De middelen beschikbaar te stellen voor het herinrichten van de Reerenweg en Ambachtsweg 

conform de Businesscase; 
4· Wijzigingen in de kapitaalslasten door het eerst uitvoeren van de Reerenweg en aansluitend de 

Ambachtsweg te verwerken in de begroting 2013. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk 
in zijn openbare vergadering van 27 september 2012 

De griffier De voorzitter 
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