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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-619347085 (DOS-2016-

0002255)

Contact

ing. M.V. van de Ven

mv.vande.Ven@pzh.nl

Onderwerp

Regionale bereikbaarheid Katwijk, voortgang N206 / Tjalmaweg en voortgang HOV in relatie tot 

herontwikkeling Valkenburg.

Publiekssamenvatting

Kort voor de zomer heeft de gemeente Katwijk haar visie op regionale bereikbaarheid 

rondom Katwijk aan de provincie Zuid-Holland gepresenteerd. Ambities hieruit raakten aan 

rijks-, provinciale-, regionale- en gemeentelijke belangen. Om een constructieve 

beschouwing van de visie mogelijk te maken, heeft de provincie ingestemd met een te 

maken verdiepingsslag door gemeente Katwijk in afstemming met Rijkswaterstaat, regio 

Holland Rijnland en de eigen organisatie. In een bestuurlijk overleg van 11 september jl. 

tussen deze partijen is op basis van de resultaten van de verdiepingsslag afgesproken dat 

het project N206 / Tjalmaweg (onderdeel RijnlandRoute) ongewijzigd doorgang vindt en is 

de intentie uitgesproken tot gezamenlijk gebiedsgericht onderzoek naar toekomstige 

mobiliteitsopgaven.

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de stand van zaken regionale 

bereikbaarheid Katwijk, voortgang N206 / Tjalmaweg en voortgang HOV in relatie tot 

herontwikkeling Valkenburg;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting Regionale bereikbaarheid Katwijk, voortgang N206 / 

Tjalmaweg en voortgang HOV in relatie tot herontwikkeling Valkenburg.

Besluit GS

vastgesteld conform advies

Bijlagen

GS-brief aan Provinciale Staten

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar ing. M.V. van de Ven Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Dunnen, P, den digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 21 november 2017 21 november 2017
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1 Toelichting voor het College

Via deze GS-brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de afspraken die zijn gemaakt 

over regionale bereikbaarheid rondom Katwijk in een bestuurlijk overleg van 11 september jl. met 

deelname van vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, regio Holland 

Rijnland en gemeente Katwijk:

- het project N206 / Tjalmaweg (onderdeel RijnlandRoute) vindt ongewijzigd doorgang;

- partijen hebben de intentie uitgesproken tot gezamenlijk gebiedsgericht onderzoek 

naar toekomstige mobiliteitsopgaven.

Verder wordt u geïnformeerd over de voortgang van het project N206 / Tjalmaweg en 

aanpalende ontwikkelingen (Hoogwaardig Openbaar Vervoer en Projectlocatie Valkenburg).

Financieel en fiscaal kader

Niet van toepassing, het betreft een informatieve brief

Juridisch kader

Niet van toepassing, het betreft een informatieve brief

2 Proces

Zie GS-brief. Naast Provinciale Staten worden ook de gemeente Katwijk, Rijkswaterstaat en regio 

Holland Rijnland geïnformeerd door middel van een afschrift.

3 Communicatiestrategie

Er wordt, naast de publiekssamenvatting, niet apart over deze brief gecommuniceerd.
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