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Aanwezig: Gerard Mostert, Rien Nagtegaal, Willem van der Plas, Jaap van Rhijn, Stefan de 

Munck, Frank van Oosten, Wouter Saes 
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1. Opening en mededelingen  

Wethouder Mostert opent de vergadering. Er geen zijn mededelingen. 

 

2. Vaststelling verslag vergadering 9 oktober 2018  

Het verslag van de vergadering van 9 oktober 2018 wordt zonder verdere opmerkingen 

vastgesteld. Naar aanleiding van de actiepunten worden de volgende opmerkingen gemaakt:  

- Dhr. Saes heeft de gemeente het rapport over de toekomstvisie Mobiliteit toegestuurd. Dit 

actiepunt is afgedaan. 

- Er heeft op ambtelijk niveau een vervolggesprek plaatsgevonden over alternatieve 

aanbestedingsprocedures. Een van de uitkomsten hiervan, is dat een aantal ambtenaren 

uit de gemeente Katwijk zullen aanhaken bij een kennisbijeenkomst over bouwteam-

procedures.  

- Ten aanzien van de uitnodiging voor de bijeenkomst woningbouw meldt dhr. Van Oosten 

dat deze uitnodiging nog niet is verzonden. De reden hiervoor is dat de klankbordgroep 

woningbouw weer opgestart gaat worden. Hiervoor is een eerste verkennend gesprek 

gevoerd met een aantal ondernemers.  

 

3. Woningbouwopgave Katwijk 

Dhr. Saes geeft aan dat dit agendapunt primair focust op de vraag hoe de ambities van de 

gemeente zo goed mogelijk kunnen worden aangesloten op de capaciteit in de markt. Hij merkt 

gemeenten regelmatig verschillende ambities die ze hebben op het gebied van bijvoorbeeld 

duurzaamheid en versnelling van de woningbouw bij elkaar brengen in een project, zonder dat er 

direct rekening wordt gehouden met de gevolgen die deze stapeling kan hebben voor de 

businesscase van marktpartijen. De heer De Munck geeft aan dat uiteindelijk de ambitie van veel 

gemeente is, betaalbare woningen te realiseren. De woningen dienen dus betaalbaar te zijn voor 

de groep waarvoor je bouwt. Hij geeft aan dat bijvoorbeeld de residuele rekenmethode van de 

gemeente een knop kan zijn waar de gemeente aan kan draaien als het gaat om het betaalbaar 

krijgen van woningen waarbij tegelijkertijd ambities op het gebied van duurzaamheid worden 

verwezenlijkt. 

De heer Van Rhijn geeft aan dat hij in de dagelijkse praktijk merkt vaak te moeten voldoen aan 

een eis om minimaal 30% van een woningbouwproject in te vullen met sociale huurwoningen. 

Daarbuiten dienen de woningen in de categorie middeldure koop dan wel huur te vallen. Hij geeft 

aan dat de businesscase voor een dergelijk project enorm lastig is. Wethouder Mostert geeft aan 
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dat deze eis gesteld wordt omdat er veel behoefte is aan dit soort woningen en hij de diversiteit in 

het woningaanbod binnen de gemeente wil blijven garanderen. Ook hebben veel 

arbeidsmigranten behoefte aan een woning, terwijl hun budget niet hoog is. Daarnaast geeft hij 

aan open te staan voor alternatieve oplossingen om doorstroming in de woningmarkt te realiseren 

en het scheefwonen tegen te gaan, zonder dat dit de bouw van extra sociale woningbouw 

betekent. Dit onderwerp zou meegenomen kunnen worden in de woningbouwagenda. De 

aanwezigen spreken af dat dit onderwerp wordt meegenomen in de woningbouwagenda (actie). 

 

Specifiek ten aanzien van de voormalige vliegbasis Valkenburg geeft wethouder Mostert aan dat 

momenteel het Rijksvastgoedbedrijf in gesprek is met de betrokken partijen over de vraag hoe de 

integrale gebiedsovereenkomst vorm gegeven kan worden. Hij verwacht dat er binnen afzienbare 

tijd een samenwerkingsovereenkomst gesloten zal worden. De gemeente vindt het belangrijk dat 

er zo goed mogelijk regie wordt gevoerd op de bouw van de woningen. Verder wil de gemeente 

dat de woningbouw die hier wordt gerealiseerd kwalitatief hoogwaardig wordt, waarbij 

duurzaamheid een belangrijke factor is. Feit blijft dat binnen de gemeente Katwijk een grote 

vraag is naar ruimte voor woningbouw, natuur, bedrijventerreinen, mobiliteit en energietransitie. 

Het is lastig aan al deze behoeften te kunnen voldoen. Hierdoor is het streven dat de woningbouw 

in Valkenburg energieopwekkend wordt. 

Het proces dat doorlopen gaat worden om tot realisatie van de woningbouw te komen, is 

onderdeel van de onderhandelingen met het Rijk. Wethouder Mostert geeft aan dat het daarom 

ook nog niet duidelijk is wat de precieze rol van de markt hierin gaat worden.  

 

4. Versterking samenwerking markt-overheid 

Dhr. Saes geeft aan dat dit agendapunt in samenhang kan worden gezien met het volgende 

agendapunt, waar we tot concrete afspraken over de samenwerking tussen markt en overheid 

proberen te komen. Met een goede samenwerking kunnen ongewenste en onhandige situaties 

worden voorkomen, waardoor een project zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer prettiger 

en succesvoller wordt. De heer De Munck geeft aan dat hij bijvoorbeeld heeft meegemaakt tijdens 

een werk geluidsarm asfalt en een streetprint te hebben moeten combineren. Dit laatste 

veroorzaakt meer geluid, waardoor het effect van het geluidsarm asfalt eigenlijk weg valt. Als 

vroeg in het proces de samenwerking met de markt was opgezocht, had er een inventieve 

oplossing kunnen worden gevonden waardoor beide wensen van de opdrachtgever succesvol 

hadden kunnen worden gecombineerd.  

Dhr. Saes geeft aan dat dit soort samenwerking met name de projecten betreft waar de 

gemeente direct opdrachtgever is. De aanwezigen constateren een gedeelde behoefte om 

vroegtijdig in dit soort processen het gesprek met elkaar aan te gaan. De vraag is hoe deze 

samenwerking het beste vormgegeven kan worden.  

 

5. Maken van afspraken over samenwerking in de toekomst 

Dhr. Van der Plas geeft aan dat er in het verleden pilots zijn geweest met ‘pressure cookers’, een 

methode waarbij ambtenaren en ondernemers bij elkaar gaan zitten om complexiteiten in een 

project op te lossen. Dit werd door de marktpartijen positief ervaren. Wethouder Mostert geeft 

aan dat veel gronden in eigendom zijn van projectontwikkelaars, waarbij de gemeente dus slechts 

een indirecte rol speelt. Dat maakt het organiseren van dit soort bijeenkomsten lastig. De 

gedachte achter de pressure cookers wordt echter door de gemeente omarmt en de aanwezigen 
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spreken af dat er onderzocht gaat worden hoe deze bij kansrijke projecten in praktijk kunnen 

worden gebracht (actie). 

 

Wethouder Mostert vraagt hoe ontwikkelprojecten het beste op elkaar afgestemd kunnen worden. 

Er zijn veel ontwikkelaars in de gemeente Katwijk actief en de gemeente zelf heeft een grote 

ambitie als het gaat om de realisatie van woningbouw en herinrichting van de openbare ruimte. 

De vraag is echter hoe het beste invulling kan worden gegeven aan deze ambities, met behulp 

van de ontwikkelaars die gronden hebben in de gemeente. Een mogelijkheid is een bijeenkomst te 

organiseren met alle ontwikkelaars die actief zijn in Katwijk, om te kijken hoe de ambities het 

beste kunnen worden ingevuld. Hiervoor is echter wel een ruimtelijk kader vanuit de gemeente 

nodig. Afgesproken wordt dat de gemeente eerst dit kader verder ontwikkelt, waarna een gesprek 

met de actieve ontwikkelaars wordt georganiseerd (actie). 

 

De gemeente gaat, naar aanleiding van agendapunt 5, het gesprek aan met het ingenieursbureau 

en de afdeling Inkoop, om te kijken hoe een en ander beter op elkaar kan worden aangesloten op 

het gebied van aanbestedingen. Na dit gesprek wordt er gezorgd voor een terugkoppeling aan 

Bouwend Nederland over de uitkomsten (actie).  

 

6. Ronvraag en sluiting 

Dhr. Van Rhijn vraagt aandacht voor de mogelijkheid voor externe toetsing van het bouwbesluit 

in het kader van de (verwachte) nieuwe wet Kwaliteitsborging Bouw. Hij zou graag de volgende 

vergadering nader met de gemeente hier over spreken. De aanwezigen spreken af dat dit 

onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende vergadering (actie). 

 

 

Lijst openstaande acties 

 

Vergadering Agendapunt Te 

behandelen  

1 mei  2019 Meenemen onderwerp scheefwonen bij gesprekken over 

woningbouwagenda 

Allen 

1 mei 2019 Onderzoeken mogelijkheden pressure cookers bij kansrijke 

projecten.  

Frank van 

Oosten & 

Wouter Saes 

1 mei 2019 Op basis van definitief ruimtelijk kader Katwijk gesprek 

organiseren met ontwikkelaars over de realisatie van 

woningbouw en herinrichting openbare ruimte.  

Frank van 

Oosten & 

Wouter Saes 

1 mei 2019 Terugkoppeling uitkomsten intern gesprek over 

aanbestedingen aan Bouwend Nederland  

Frank van 

Oosten  

1 mei 2019 Agenderen Wet Kwaliteitsborging Bouw voor volgend GBIO Frank van 

Oosten & 

Wouter Saes 

 

 

 

 


