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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-611367716 (DOS-2007-

0001083)

Contact

C. Roeleveld

070 - 441 75 73

chr.roeleveld@pzh.nl

Onderwerp:

Brief GS aan het Rijksvastgoedbedrijf over afwijzing medefinanciering meerkosten langere 

overspanningen van de viaducten Project Locatie Valkenburg

Publiekssamenvatting:

In het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute, onderdeel Tjalmaweg, heeft het 

Rijksvastgoedbedrijf de wens geuit dat de Provincie Zuid-Holland bijdraagt aan de extra 

investeringskosten in overspanningen van viaducten als gevolg van het verbreden van het 

wegprofiel van 2x2 naar 2x3 rijstroken tussen de aansluitingen Valkenburg I (West) en 

Valkenburg II (Oost).

Aangezien op voorspraak van de gemeente Katwijk de aanpassing van de aansluitingen zijn 

opgenomen in het onherroepelijk Provinciaal InpassingsPlan RijnlandRoute, zien Gedeputeerde 

Staten onvoldoende grond om in te gaan op het voorstel van het Rijksvastgoedbedrijf om de extra 

investeringskosten te delen.     

Advies:
1. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan het Rijksvastgoedbedrijf over 

afwijzing van het voorstel voor medefinanciering van de meerkosten van langere 
overspanningen van de viaducten bij Project Locatie Valkenburg door de Provincie Zuid-
Holland;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief van Gedeputeerde Staten aan het 
Rijksvastbedrijf over afwijzing medefinanciering van de meerkosten van langere
overspanningen van de viaducten bij Project Locatie Valkenburg.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
GS brief aan RVB afwijzing voorstel medefinanciering meerkosten langere overspanningen 
viaducten PLV over RLR Tjalmaweg

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: C. Roeleveld Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Driesprong, A digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12 september 2017
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1 Toelichting voor het College

In de Bestuurlijke Afstem Groep (BAG) Tjalmaweg, bestaande uit het Rijksvastgoedbedrijf, de 

gemeenten Katwijk en Oegstgeest en de Provincie-Zuid-Holland, is gesproken over de realisatie 

van twee viaducten over de Tjalmaweg als onderdeel van de scope van Project Locatie 

Valkenburg (PLV). Het gaat om een nieuw fietsviaduct bij de Oude Broekweg en een nieuw 

viaduct voor alle verkeer. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is van mening tegen hogere 

investeringskosten aan te lopen door langere overspanningen die benodigd zijn voor deze 

viaducten dan waarmee het RVB eerder rekening mee heeft gehouden. Het RVB heeft daarbij het 

voorstel gedaan de meerkosten te willen delen met de Provincie Zuid-Holland.

De ligging van deze aansluitingen zijn op voorspraak van de gemeente Katwijk overeengekomen 

en als gevolg hiervan als uitgangspunt opgenomen in het onherroepelijk Provinciaal 

Inpassingsplan (PIP) RijnlandRoute. Op grond hiervan is de Provincie Zuid-Holland niet de 

veroorzaker van de meerkosten van de langere overspanningen van de viaducten en is er 

onvoldoende grond om in te gaan op het voorstel van het RVB tot het delen van de meerkosten. 

Financieel en fiscaal kader:

Geen opmerkingen.

Juridisch kader:

Geen opmerkingen.

2 Proces

Zie toelichting onder 1. 

3 Communicatiestrategie

Volstaan kan worden met het verzenden van de brief. Er is geen aanvullende communicatie 

nodig.
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