
Politieke vragen VVD-fractie 

 

Aan:  College van burgemeester en wethouders Gemeente Katwijk 

Van:  VVD-fractie 

Betreft:  Vragen ex art. 41 RvO inzake behoud Panbos voor publiek 

Datum:  5 januari 2023 

 

 

Geacht college, 

 

Zoals eind 2022 in de programmabegroting te lezen viel, is het college van zins het Panbos in 2024 of 

2025 te verkopen aan Dunea. De VVD maakt zich zorgen over het gevolg hiervan voor de toekomstige 

recreatieve functie van dit gebied, en vroeg hier eerder in commissieverband reeds aandacht voor.  

 

Circa een derde van Panbos wordt straks niét verkocht, omdat de gemeente dit gebied thans huurt 

van Landgoed Stichting Duindigt. Onder dit gehuurde gebied valt ook de Atlantikwall. Betreft de 

aanstaande verkoop van Panbos heeft de VVD derhalve een aantal vragen aan het college.  

 

1. Loopt de in 2019 afgesloten huurovereenkomst met Landgoed Stichting Duindigt nog immer 

door tot 31 maart 2025? 1 

 

2. Worden er in de toekomstige overeenkomst met Dunea afspraken gemaakt over langdurige 

voortzetting van de huurovereenkomst met Landgoed Stichting Duindigt, of zijn er reeds eerder 

afspraken gemaakt? 

 

3. De VVD kan zich goed voorstellen dat Dunea geen belang heeft bij de huur van het terrein van 

Landgoed Stichting Duindigt. Het gevolg hiervan kan zijn dat in de toekomst nog slechts twee 

derde van het huidige Panbos open blijft. In de samenwerkingsovereenkomst met Dunea uit 

2020 komt het Landgoed Stichting Duindigt niet terug.2 Is het college het met de VVD eens dat 

een sterke inkrimping van Panbos zeer onwenselijk is, ook gezien de toenemende recreatieve 

vraag vanuit de omgeving? 

 

4. Wat wordt de inzet van het college als het gaat om behoud van de huidige voorzieningen in 

het Katwijkse gedeelte van Panbos? 

 

5. Is voor het college een scenario denkbaar waarbij een derde van Panbos op termijn niet meer 

toegankelijk is voor publiek? 

 

6. Is het college bereid de raad in de gelegenheid te stellen zijn wensen en bedenkingen ter 

kennis van het college te brengen, vooraleer het college een definitief besluit neemt over de 

overeenkomst om het Panbos aan Dunea te verkopen? Zo nee, waarom niet? 

 

De VVD-fractie ziet de beantwoording van de vragen gaarne tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lennart van der Plas 

Fractievoorzitter VVD 

 

1 College van B&W Gemeente Katwijk (3 december 2019), Voortzetting huurovereenkomst met Landgoed 

Stichting Duindigt inzake Panbos 
2 Dunea en Gemeente Katwijk (31 januari 2020), Samenwerkingsovereenkomst ‘Kwaliteitsimpuls tussen duinen 

en woonwijk’ 
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