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Katwijk 14 juli 2021 

 
 
Betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Woongebied Valkenhorst 
Behandeld door: Maarten Langbroek  maarten.langbroek3@gmail.com 
 
 
Geacht college, 
 
Graag maakt Stichting Duinbehoud, mede namens Stichting Berkheide Coepelduynen en de Natuur en 
Milieufederatie Zuid-Holland gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen voor het 
ontwerpbestemmingsplan Woongebied Valkenhorst.  
 
De realisatie van de nieuwe woonwijk Valkenhorst zal door zowel de bouw- als de gebruiksfase een 
aanzienlijke verhoging veroorzaken van de stikstofdepositie, hetgeen voor het stikstofgevoelige en al 
zwaar met stikstofdepositie overbelaste Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide zal leiden tot ernstige 
negatieve effecten. Ook zal de realisatie van Valkenhorst leiden tot negatieve effecten op het aangelegen 
Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide als gevolg van de verhoogde recreatiedruk zowel vanuit de 
nieuwe wijk als andere aangrenzende woningbouwprojecten. 
 
De Natura 2000 zone is beschermd vanwege onder meer de volgende natuurwaarden 
H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen”)  
H2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”) (prioritaire soort) 
H2160 Duinen met Hippophaë  rhamnoides  
H2180 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied  
H2190 Vochtige duinvalleien  
H1014 Nauwe korfslak (Vertigo angustior)  
H1318 Meervleermuis (Myotis dasycneme)  
 
Over de mate van stikstofgevoeligheid van de beschermde natuurtypen is het volgende bekend: 
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H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen”)  
KD-waarde: 1.428 mol. Voor de aanwezigheid van dit natuurtype, zie onderstaande afbeelding (in kleur)   
 

 
 
H2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”)  
KD-waarde: 714 mol. Voor de aanwezigheid van dit natuurtype, zie onderstaande afbeelding (in kleur)   
 

 
 
H2160 Duinen met Hippophaë  rhamnoides (prioritaire soort) 
KD-waarde: 2.000 mol. Voor de aanwezigheid van dit natuurtype, zie onderstaande afbeelding (in kleur)   
 

 
 
 



  
 

KvK  4116527  -  ANBI  8024.18.764  -  Donaties  IBAN NL38 ASNB 8804 5141 32  -  Zakelijk IBAN NL07 TRIO 0197 9880 67 3 

 
H2180 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied  
KD-waarde: 1.429 mol, Voor de aanwezigheid van dit natuurtype, zie onderstaande afbeelding (in kleur)   
 

 
 
H2190 Vochtige duinvalleien  
KD-waarde: 1.429 mol, Voor de aanwezigheid van dit natuurtype, zie onderstaande afbeelding (in kleur)   
 

 
 
H1014 Nauwe korfslak (Vertigo angustior)  
Leefgebied 12, KD-waarde 1.643 mol, Voor de aanwezigheid van dit natuurtype, zie onderstaande 
afbeelding (in kleur)   
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Feitelijk treden deposities op van ruim 1.700 mol waar natuurtypen liggen met een KD-waarde van 714 
mol. Zie afbeelding hieronder. Kortom, rekening moet worden gehouden met een overschrijding van de 
KD-waarden met tenminste ca. 1.000 mol.  
 

 
   
Bij de overige genoemde natuurtypen is in veel gevallen eveneens sprake van overschrijding van de 
kritische depositiewaarden. Een toename van stikstof op reeds ernstig overbelaste natuurwaarden moet 
worden uitgesloten. Dit is ook de inzet van het ontwerpbesluit. Tot zover bestaat geen verschil van 
mening.  
  
Onze organisaties zijn niet tegen de woningbouw op het voormalige vliegveld, maar maken ons ernstig 
zorgen over de grote negatieve effecten die dit zal hebben op het naastgelegen Natura 2000-gebied 
Meijendel & Berkheide. Daarom hebben we al, vanaf dat de beslissing 14 jaar geleden is genomen om het 
vliegveld Valkenburg te bebouwen, met wethouders van verschillende colleges overleg gevoerd over de 
maatregelen die nodig zijn om deze negatieve effecten van zowel stikstofdepositie als recreatiedruk te 
mitigeren. De door ons aangedragen voorstellen vonden, naar wij dachten, een willig oor bij de diverse 
wethouders en ambtenaren van de gemeente Katwijk en ook bij andere overheden. 
 
Tot onze verbazing is van onze voorstellen niets terug te vinden in het ontwerp Bestemmingsplan. 
Effectieve geborgde maatregelen om de negatieve effecten van de recreatiedruk te mitigeren zijn we niet 
tegengekomen. Wat betreft de stikstof is gekozen voor een ‘geitenpaadje’, waarbij geen feitelijke mitigatie 
plaats zal vinden en de volledige stikstofdepositie van Valkenhorst toegevoegd wordt aan de nu al veel te 
hoge depositie in Berkheide, waardoor de instandhoudingsdoelstellingen van een aantal habitattypen , 
waaronder het prioritaire habitattype H2130-A en -B, niet behaald worden.   
 
Om de stikstofdepositie te mitigeren heeft u gekozen voor de interne saldering van de emissie met de 
emissierechten van een tweetal veeteelt bedrijven en een glastuinbouw bedrijf binnen het plangebied die 
inmiddels niet meer bestaan. De activiteiten van twee bedrijven zijn al vele jaren gestaakt en is in één 
geval gedecimeerd. Een papieren exercitie die de ernstige verhoging van de feitelijke depositie niet 
mitigeert, waarbij Antea zelfs de moed heeft om in de passende beoordeling te stellen, dat er een 
vermindering van de totale stikstofdepositie in Berkheide zal plaatsvinden. De berekening gebeurt dan ook 
nog op een onjuiste en bedenkelijke manier, waarop we hierna ingaan.   
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- Ontoegankelijke uitgangspunten Aerius berekening 
Anteagroup heeft een 2.000 (!) pagina's tellende Aerius berekening aan de passende beoordeling ten 
grondslag gelegd. De uitgangspunten van die berekening zijn ontoegankelijk. De berekening zijn niet of 
nauwelijks verifieerbaar. De toelichting bij de berekening schept niet de noodzakelijke helderheid. Enkel is 
duidelijk dat emissies door wegverkeer worden weggestreept tegen (gesaldeerd met) emissies vanwege 3 
agrarische bedrijven. Onder meer zijn niet overlegd berekeningen van de deposities van de 3 afzonderlijke 
bedrijven exclusief saldering. Er is geen kenbaar onderscheid gemaakt tussen de bouwfase (tijdelijke 
emissies) en de gebruiksfase (meer permanente emissies).  
Daarnaast lijkt het gemotoriseerd verkeer binnen de nieuwe wijk geheel buiten beschouwing te zijn 
gelaten. De overlegde berekeningen dragen de nietszeggende titel 'Diversen, diversen Katwijk'. Het is een 
raadsel wat precies is berekend. Deze berekeningen zijn in deze vorm niet acceptabel. Het voor publicatie 
vrijgeven van deze berekeningen door Anteagroup doen sterk afbreuk aan de toch al zwakke reputatie van 
Anteagroup. Het ontwerpbesluit is ernstig onzorgvuldig. 
 
- Ammoniakdeposities versus deposities stikstofoxiden. 
Ammoniak heeft een ingrijpend ander verspreidingsbereik dan stikstofoxiden. Ammoniak heeft bovendien 
andere schadelijke effecten op natuur dan stikstofoxiden. Een wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt 
dat de natuurschadelijke effecten van NH3 en NOx wisselbaar zijn. De uitwisseling van beide soorten 
emissies wordt wel toegelaten in het Aerius rekenprogramma. Nu ammoniakemissies worden ingewisseld 
voor stikstofoxiden zonder dat is onderbouwd dat die in natuurschadelijke effecten uitwisselbaar zijn, kan 
de salderingsberekening ook om die reden niet ten grondslag worden gelegd aan het ontwerpbesluit. 
 
- Ontwerp-wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden  
Het Ontwerp-wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden d.d. 23 februari 2018  
is nooit van kracht geworden. Daaruit volgt dat de natuurwaarden kaart van Aerius wetenschappelijk als 
achterhaald moet worden aangemerkt. Op basis van Aerius kunnen geen representatieve Aerius 
berekeningen worden gemaakt.  
 
- Ondeugdelijke berekeningen I 
Per 1 juli 2021 zijn de deposities vanwege de bouwfase vrij gesteld van vergunningplicht. Die vrijstelling 
mist een deugdelijke onderbouwing. Indien u een herberekening ten grondslag zal leggen aan het 
definitieve besluit met weglating van de emissies in de bouwfase dan neemt u het risico dat reeds hierom 
het besluit onhoudbaar zal zijn. 
 
- Ondeugdelijke berekeningen II 
De minister heeft aangekondigd het Aerius berekeningsmodel te zullen wijzigen, zodat alle emissies tot 
een afstand van 25 kilometer worden berekend, en alle emissies verder dan 25 kilometer buiten 
beschouwing worden gelaten. Ook hieruit volgt dat het huidige Aerius rekenmodel niet representatief 
moet heten. Ten onrechte worden nu emissies vanwege wegverkeer afgekapt op 5 kilometer.   
 
- Strijd met Habitatrichtlijn 
De wijze waarop deze interne saldering is uitgevoerd is in strijd met de Europese regelgeving  in het kader 
van de Habitatrichtlijn. Het is uiterst twijfelachtig of de nieuwe Nederlandse regelgeving, die deze 
saldering deels mogelijk maakt, bij een gerechtelijke toets stand houdt en of het is toegestaan, dat  
de feitelijke stikstof emissie van Valkenhorst gemitigeerd mag kan worden door salderen met papieren 
emissierechten, die niet of al lang niet meer worden gebruikt, waardoor de stikstofemissie per saldo niet 
nul is, maar juist sterk toe zal nemen. Het verschil tussen een papieren en reële werkelijkheid. Daarbij is 
nog de vraag of grond- en stal gebonden agrarische emissierechten überhaupt voor woningbouw en 
industriële doeleinden mogen worden ingezet. 
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Op grond van de uitspraak van de Raad van State in 2006 (ECLI:NL:RVS:2006:AY6773 ) moet de feitelijke 
situatie op het moment van het vaststellen van het bestemmingsplan als uitgangspunt worden genomen 
voor het beoordelen van mogelijk significante effecten als gevolg van de woningbouw, die mogelijk wordt 
gemaakt door het nieuwe bestemmingsplan. Op het moment van het vaststellen van het 
bestemmingsplan Valkenhorst zijn de activiteiten van twee bedrijven al zeker 10 jaar gestaakt en bij het 
derde bedrijf gedecimeerd. De gesaldeerde emissie is veel te hoog opgevoerd. Indien saldering van de 
emissierechten van de drie bedrijven eventueel toegestaan zou zijn, kan dat slechts met een fractie van 
hetgeen is gebeurd.  

- Onjuiste bepaling emissies referentiesituatie  
Daarbij is ook de hoogte van de saldering door gebruik van de rechten van de genoemde drie bedrijven  
niet juist. Voor de saldering is gebruik gemaakt van de emissierechten van het agrarisch bedrijf gebroeders 
van Egmond aan de Oude Broekweg. Dit bedrijf bestaat niet meer en de activiteiten zijn al meer dan 10 
jaar geleden gestaakt. Feitelijke uitstoot van stikstof is daar dus al lang niet meer aan de orde. In 2020 is 
door de projectontwikkelaar BPD via een melding activiteitenbesluit gepoogd de emissierechten te 
verhogen. Niet voor feitelijke veeteelt gerelateerde bedrijfsuitoefening, maar om zo meer emissierechten 
voor salderen van bouwactiviteiten te verwerven. Dit kan zondermeer als onrechtmatig en oneigenlijk 
worden bestempeld.  
  
Ook voor het agrarisch bedrijf van Leeuwen aan de Zonneveldslaan heeft in 2015 een forse verhoging van 
de oude emissierechten plaatsgevonden. Op dat tijdstip was de verkoop van het bedrijf aan het BPD al 
rond en zou in 2018 worden gestart met woningbouw. In 2018 is van Leeuwen als bedrijf uitgeschreven bij 
de Kamer van Koophandel. Ook hier is sprake van verhoging van emissierechten voor niet feitelijke 
veeteelt gerelateerde bedrijfsuitoefening namelijk bouwactiviteiten. Er vinden tot op heden bij Van 
Leeuwen nog wel (bescheiden) veeteelt activiteiten plaats.  
Het is onduidelijk of en zo ja wanneer de veeteelt-gerelateerde activiteiten van Van Leeuwen gestaakt 
worden, waardoor het gebruik voor interne saldering van deze emissierechten om die reden discutabel is. 
 
Het glastuinbouwbedrijf van Ooms bestaat ook al vele jaren niet meer, de opgevoerde emissie is volledig 
toe te schrijven aan het bestaande woonhuis. Bovendien is de stikstofemissie waarmee gesaldeerd wordt 
niet goed berekend en daardoor veel te hoog. 
 
- Opknippen plan in deelplannen niet toegestaan 
Het bestemmingsplan Valkenhorst gaat over de bouw van 5600 woningen. Voor de depositieberekening is 
uitgegaan van een gemiddelde uitstoot over 10 jaar bij de bouw van 560 woningen per jaar. Het plan 
wordt als het ware opgeknipt in 10 plannen/projecten om aan de stikstofregelgeving te kunnen voldoen. 
Naar onze mening is dat niet terecht en moet van het totaal van 5600 woningen worden uitgegaan. Dat 
opknippen van projecten en plannen is strijdig met Wnb art. 2.7 en Hrl. art. 6.3. Die artikelen hebben 
onder andere tot doel te voorkomen, dat een project of plan in aparte delen wordt geknipt om daardoor 
aan de regelgeving te kunnen voldoen zoals hier gebeurt. De stikstofberekening moet gebeuren in 
cumulatie met andere projecten of plannen (Wnb 2.12A) Dus of voor het hele plan of in cumulatie met de 
10 opgeknipte bouwprojecten.  
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- Onvolledige berekening emissies beoogde situatie 
De depositieberekening beperkt zich tot de tijdelijke emissie door  de bouw van de woningen. Maar er 
gebeurt meer dan alleen het bouwen van woningen. Ook de depositie veroorzaakt door de complexe en 
uitgebreide aanleg van de infrastructuur moet worden mee gerekend. Dat is nu niet gebeurd.       
De ambitie is om Valkenhorst te ontwikkelen tot een energieneutraal gebied, waarbij de 
energieopwekking in of nabij het gebied gelijk is aan het energiegebruik in het gebied. Er wordt gasloos 
gebouwd, verwarming en koken moet elektrisch plaats vinden. Om die reden wordt er voor de 
gebruiksfase alleen voor het verkeer stikstofuitstoot berekend. 
 
Maar gasloos bouwen betekent niet dat er geen stikstof wordt uitgestoten. Volgens de cijfers van het CBS 
heeft ongeveer 10 % van de Nederlandse huishoudens een open haard of een houtkachel waar hout, 
houtskool en kolen worden verstookt. 70% van de huishoudens in Nederland heeft een op houtskool of 
kolen gestookte barbecue die gemiddeld 5 keer per jaar wordt gebruikt. Dat betekent extra 
stikstofuitstoot die moet worden meegerekend, maar hier buiten beschouwing is gelaten. 
Er wordt niet gesteld: Valkenhorst wordt als energie neutrale woonwijk gebouwd maar het is de ambitie 
om Valkenhorst energieneutraal te maken. (kwaliteitsboek blz. 7 energie) Maar er is geen enkele garantie 
dat dit ook zal lukken. Alles hangt van aannames aan elkaar en gaat uit van systemen die nog niet 
operationeel zijn en die mogelijkerwijs pas over minstens 10 jaar of later gerealiseerd kunnen worden. Het 
bestemmingsplan biedt in de planvoorschriften op dit punt geen enkele borging. De heilige graal van 
duurzaam opgewekte energie naar waterstof op locatie, is het lonkend perspectief voor de toekomst, 
maar als geen zekerheid kan worden geboden dat dit ook daadwerkelijk  gerealiseerd zal worden, kan dit 
niet als uitgangspunt dienen voor de berekening van de stikstofdepositie in de gebruiksfase. Ook als men 
er in zou slagen (delen van) de woonwijk  gasloos te  bouwen zal de uitstoot weliswaar minder zijn dan bij 
gasgestookte huizen, maar is deze zeker niet nul.   
 
In de Aerius berekeningen zijn de activiteiten van de bestemde 5 ha industriegebied niet meegenomen, 
zowel voor wat betreft de mogelijke bouwuitbreidingen als de gebruiksfase. Nu al werken er volgens de 
toelichting in de passende beoordeling (4.1) in 2020 dagelijks 328 personen, terwijl de activiteiten daar 
gestaag toe blijven nemen, zoals wethouder Mosterd in een zeer recent interview verklaarde. Ook de 
evenementen van de Theater Hangar (o.a. Soldaat van Oranje) is goed voor 1000 mvt/etmaal en 
regelmatig de oorzaak is van filevorming op de N206 en de N441. In de Aerius berekening en de aannames 
daarvoor vinden we daarvan niets terug. Ook de verkeersaanname voor de 1e Mientlaan, waar nu nog het 
verkeer voor het industriegebied door gaat, kan niet juist zijn. Daar blijft nog het asielzoekerscentrum, de 
sportvelden van Rijnvogels, de pluktuin en andere bedrijven, die samen heel wat meer verkeer genereren 
dan de in de modelberekening voorspelde 200 mtv/etmaal   
 
Ook is er in de Aerius berekening van de verwachting uitgegaan dat de gemiddelde uitstoot per voertuig 
zal dalen. Dat is volgens de huidige jurisprudentie niet toegestaan (ECLI:NL:RVS:2019;1603). Indien 
effecten van maatregelen niet zeker zijn, mag dat niet betrokken worden in de passende beoordeling van 
het plan of project.   
 
Als rekenmodel voor de toekomstige verkeersintensiteiten is het NRM-model (Nederlands Regionaal 
Model) gehanteerd waarbij veel vraagtekens kunnen worden gezet of dit tot de goede aannames leidt 
voor de stikstofberekening en verkeersintensiteiten. Ervaringen bij de Cantineweg en 
Westerbaanprocedures waren niet positief en leidde op een aantal plekken tot onjuiste aantallen. 
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Daarnaast willen we opmerken dat in de stikstofberekening helaas geen gebruik is gemaakt van (externe) 
saldering met de emissiereductie die mogelijk is door verlagen van de verkeersintensiteit op de 
Wassenaarse weg. (N441) Dit is ook om andere redenen een wenselijke maatregel die bovendien zeer 
effectief is vanwege de ligging van de weg op korte afstand van stikstofgevoelige habitats. Deze maatregel 
zou overigens ook goed geborgd moeten worden. 
 
- Stikstofregister 
Onduidelijk is of gebruik gemaakt is van ruimte uit het - juridisch aanvechtbare - stikstofregister. De tekst 
op blz. 6 van de passende beoordeling suggereert dat dit wel het geval is. Dan geldt dat ook hier de 
zekerheid ontbreekt, dat aan de reservering voor stikstof vervuilende projecten of plannen een maatregel 
ten grondslag ligt waarvan de effecten vast staan.  Daarnaast geldt bij toetsing of de stikstofdepositie niet 
toeneemt, dat  getoetst dient te worden aan de referentiedatum zijnde 23 april 2013 toen Berkheide 
Coepelduynen als Natura 2000-gebied is aangewezen.    
 
- Cumulatieve effecten 
Volgens artikel 6.3 van de Habitatrichtlijn en artikel 2.7.3 en 2.12a van de Wet Natuurbescherming dient 
voor elk plan of project, dat niet direct verband houdt met het beheer van het N2000-gebied het 
beoordelen van effecten plaats te vinden in cumulatie met andere plannen en projecten. Die projecten 
zijn in de directe omgeving van Valkenhorst aanwezig zoals het Duyfrak (1200 woningen), Rhijngeest in 
Oegstgeest en Rijnsburg (ca 2500-3000 woningen), Zanderij Westerbaan uitbreiding (ca 200 woningen) en 
de aanleg en uitbreiding van de Rijnlandroute waaronder de verdubbeling van de N206 (het meest 
vervuilende project). Nergens in de berekening van de effecten is sprake geweest van het bezien van de 
effecten in cumulatie met andere projecten of plannen zoals de regelgeving voorschrijft. Alleen de 
opmerking, dat cumulatieve projecten niet aan de orde zijn. 
 
Een globale doorrekening van de Aerius berekening leert ons, dat met in achtneming van bovenstaande 
opmerkingen, er sprake zal zijn van een forse toename van de stikstofdepositie in sommige nu al ver 
boven de Kritische Depositie Waarden (KDW) belaste habitattypen in Natura 2000-gebied terwijl hiervoor 
uitdrukkelijk geen toename is toegestaan. De beoordeling van stikstof is ernstig onvoldoende. 
 
- Recreatiedruk 
In de passende beoordeling wordt over recreatie opgemerkt, dat indien de recreanten zich houden aan de 
regels er geen negatieve effecten zullen optreden, laat staan significante effecten op kwetsbare 
habitattypen in Natura 2000 Meijendel & Berkheide. Helaas is het zo, dat de recreanten in werkelijkheid  
dat niet doen. Dat is bij alle beheerders van kwetsbare natuurgebieden een groot probleem. Financiële 
steun van de overheid voor handhaving is nu al ruim onvoldoende. Valkenhorst grenst aan het meest 
kwetsbare habitattype kalkarme grijze duinen (H2130B), dit is het meest kwetsbaar zowel voor recreatie 
als voor stikstofdepositie. De veronderstelling - in hoofdstuk 4 van de Passende Beoordeling dat hier 
amper schade door betreding buiten de paden en eutrofiëring door hondenuitwerpselen zal plaatsvinden 
en dat, indien dit dan wel gebeurt de schade zich dan snel zal herstellen, is zonder meer onjuist, zoals op 
tal van plekken in de duinen nu al dagelijks blijkt. Schoorvoetend wordt uiteindelijk aangegeven dat ook 
als de recreanten de toetredingsregels opvolgen er mogelijk kans is op significante effecten voor een 
aantal habitattypen en er daarvoor mitigerende maatregelen nodig zijn.  Men komt zelfs tot de conclusie 
dat er duidelijkheid moet zijn over de uitvoering en effecten van de mitigerende maatregelen.  
Die duidelijkheid ontbreekt echter ten enenmale. Aangegeven wordt, dat maatregelen zijn voorzien in de 
Mient Kooltuin om de extra recreatiedruk vanuit de locatie deels op te vangen en dat dit gebied als 
uitloopgebied moet gaan fungeren.  
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In de passende beoordeling ontbreekt een deugdelijk onderzoek naar de natuurschadelijke effecten van 
de bestaande recreatie en verwante aspecten. Hierbij kan uiteraard onder geen omstandigheid worden 
volstaan met incidentele waarnemingen van beheerders. Hiervoor is een meer systematisch onderzoek 
vereist waarbij nader te onderscheiden aspecten aan de orde dienen te worden gesteld. Die betreffen 
onder meer: 
- verifieerbaar onderzoek naar omvang recreatiedruk  
- overzicht van de geldende gedragsregels 
- gedegen onderzoek naar de mate van naleving van geldende gedragsregels 
- ernst verstoring voor verstoring gevoelige natuurwaarden indien de gedragsregels worden nageleefd 
- ernst verstoring voor gevoelige natuurwaarden indien de gedragsregels niet worden nageleefd 
- de schadelijke gevolgen van loslopende honden 
- omvang en ernst van schadelijke gevolgen huisdierenmest  
- de schadelijke gevolgen van verwilderde huisdieren, waaronder met name katten  
- de verwachte toename van recreatiedruk en bijkomende gevolgen  
Enkel indien de bestaande schade goed bekend is kan worden beoordeeld of een toename van de 
recreatie toelaatbaar kan worden geoordeeld.   
 
In ons overleg met diverse wethouders hebben wij hier ook op aangedrongen en zijn we met voorstellen 
gekomen om daarin ook tot een goede zonering te komen. Maar zekerheid dat die maatregelen worden 
doorgevoerd is er niet. Er is alleen een gebiedsvisie, waarin uitvoering van deze maatregelen weliswaar 
plaats zou kunnen vinden, maar waarin staat dat uitvoering daarvan op een ‘organische’ manier tot stand 
moet komen. Kortom mitigerende maatregelen voor de significant negatieve effecten door de 
toegenomen recreatiedruk vanuit Valkenhorst  zijn op geen enkele manier geborgd.  
Zonder mitigerende maatregelen kan dit ontwerp bestemmingsplan niet worden vastgesteld. De 
uitvoering van deze mitigerende maatregelen binnen korte termijn dient bovendien afdoende te worden 
geborgd. 
In het voorontwerp bestemmingsplan verdwijnt het helofytenfilter met de zeer bijzondere natuur. Dat 
moet in ieder geval gecompenseerd worden. Nergens staat aangegeven of dat gebeurt. Wel staat ergens 
dat natuurcompensatie in de Groene Buffer kan plaatsvinden, maar dit moet een concreet plan zijn, hoe 
en waar en door wie het gegarandeerd wordt uitgevoerd. 
 
- Conclusie 
In de omgevingsvisie wordt het belang van de natuur in Katwijk en inzetten op bescherming en versterking 
van de natuur sterk benadrukt. Dat is helaas in tegenspraak met de wijze waarop nu in het 
bestemmingsplan voor Valkenhorst de facto een sterke toename van de stikstofdepositie mogelijk wordt 
gemaakt door saldering met alleen op papier bestaande stikstofemissies. 
We hopen dat het college onze bezwaarpunten serieus neemt en dit in het definitieve bestemmingsplan 
repareert en echte mitigerende maatregelen inbouwt. Zoals in het begin al vermeld is, zijn we niet tegen 
woningbouw op het voormalige vliegveld. Maar de schade die door de verhoogde stikstofdepositie en 
door de verhoogde recreatie aan de kwetsbare en beschermde duinnatuur wordt veroorzaakt, omdat er 
geen fatsoenlijke mitigatie plaatsvindt is voor ons niet acceptabel. Daar zal het Katwijk moeten bewegen, 
zodat we niet in langdurige procedures geraken, waardoor er jarenlange vertraging kan ontstaan.  
 
Mede namens de Stichting Berkheide Coepelduynen en de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, 
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