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Geacht college,
De gem e en te Noordwijk is geruime tijd in gesprek met de provincie Zuid-Holland over de aankoop
van provinciale grondeigendommen gesitueerd in onze ge m e e n te aan de westzijde van het
Oosterduinse Meer. Het bedrijf Xella Kalkzandsteenfabriek Van Herwaarden B.V (hierna Xella) is
eigenaar van het meer zelf alsmede de gronden gelegen aan de oostkant van het meer. Het meer is
halverwege de vorige eeuw on tsta a n als gevolg van de afgraving van duinen ten behoeve van
zandwinning.
Enige tijd geleden heeft er een overleg plaatsgehad tussen de ge m e e n te Noordwijk, provincie ZuidHolland en Xella over de mogelijkheden ten aanzien van het Oosterduinse Meer. Over de
toekomstige mogelijkheden bestaan namelijk verschillende beelden. Een belangrijk onderwerp van
gesprek betrof de wens van Xella om de productie van zandwinning in het huidige meer (verdiepen)
of direct n a a st het meer (uitbreiden op de gronden in eigendom van Xella), over enkele jaren te
hervatten. Daarbij gaf Xella teven s aan dat de vergunde zandwinn in gsca paciteit op het Valkenburgse
Meer in de ge m e e n te Katwijk over enkele jaren aan haar limiet zit en het -gelet op de langdurige
procedures- noodzakelijk is om tijdig de voorbereidingen te sta rten voor een alternatief.

Op basis van de ons bekende informatie met betrekking tot het meest actuele standpunt van de
provincie, concluderen wij dat hervatten van de zandwinning niet voor de hand ligt. T egelijkertijd
stellen wij ook va st dat het niet geheel is uitgesloten.
De belangen van de ge m e e n te laten zich als volgt duiden. Het v e rgrote n van het meer als gevolg van
zandwinning zal ten koste gaan van het areaal eerste klas bollengrond. Ook zal het karakter van het
gebied, inclusief het wa te r, voor langere tijd veranderen. Een bedrijfsmatige inrichting van het gebied
met zanddepot(s), aan- en afvoerroutes geschikt voor vrachtverkeer en/of scheepva a rt en gehele of
gedeeltelijke beperkingen voor het gebruik van het meer en de oevers in verband met de veiligheid
veranderen het karakter. De ge m e e n te Noordwijk beoogt met de aankoop van de gronden een
herontwikkeling van het gebied rond het meer voor n a tuur, sport en/of recreatieve doeleinden.
Zandwinning pa st hier niet bij.
Zowel voor de ge m e e n te Noordwijk als voor Xella s het, ondanks de verschillende opvattingen over
de toekomst van deze locatie, bela n grijk om duidelijkheid te hebben over al dan niet toekomstige
herva ttin g van de zandwinning in het Oosterduinse Meer te Noordwijk.

Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk

Wij verzoeken u dan ook om het onderwerp -zo mogelijk- op korte termijn te agenderen voor
bespreking en besluitvorming in uw college.
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