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Onderwerp

Uitvoeringsovereenkomst Tjalmaweg met Oegstgeest

Publiekssamenvatting

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gaan een Uitvoeringsovereenkomst aan met de 

gemeente Oegstgeest ten behoeve van de verbreding van de N206 Ingenieur G. Tjalmaweg en 

Torenvlietbrug als onderdeel van de RijnlandRoute. Dit project maakt deel uit van het programma 

RijnlandRoute en is het tweede project binnen dit programma dat wordt gerealiseerd. De  Ir. G. 

Tjalmaweg wordt aangelegd om de huidige oost-westverbinding in het gebied (N206) te 

ontlasten. Tussen het knooppunt Leiden-West en de N441 wordt de N206 verbreed van 2 x 1 

naar 2 x 2 rijstroken. Voor de ontsluiting van de nieuwbouwlocatie Valkenburg en bestaand Oud-

Valkenburg worden twee (ongelijkvloerse) verbindingen aangelegd. Met de aanleg van de 

RijnlandRoute wil de provincie de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Holland-Rijnland 

(tussen de Amsterdamse regio en de Haagse en Rotterdamse regio’s) verbeteren. Meer 

informatie: www.rijnlandroute.nl.

Advies

1. Aan te gaan de uitvoeringsovereenkomst Tjalmaweg met de gemeente Oegstgeest ten 

behoeve van de verbreding van de N206 Ingenieur G. Tjalmaweg en Torenvlietbrug als 

onderdeel van de RijnlandRoute.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Uitvoeringsovereenkomst Tjalmaweg met 

Oegstgeest. 

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is 

de juridische binding aan te gaan, is het advies een machtiging af te geven aan F. Vermeulen, 

gedeputeerde Verkeer en Milieu van de Provincie Zuid-Holland, om de uitvoeringsovereenkomst 

Tjalmaweg met de gemeente Oegstgeest namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
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Wordt ingevuld na de GS-vergadering
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Bijlagen

- Uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente Oegstgeest en Provincie Zuid-Holland ten behoeve 

van de verbreding van de N206 Ingenieur G. Tjalmaweg en Torenvlietbrug als onderdeel van de 

RijnlandRoute.pdf

- Bijlage 1a Tekening grenzen beheer en onderhoud bovenaanzicht.pdf

- Bijlage 1b Tekening grenzen beheer en onderhoud dwarsdoorsnede.pdf

- Bijlage 2a Overzicht klanteisen Oegstgeest.pdf

- Bijlage 2b Overzicht klanteisen Tijdelijke situatie.pdf

- Bijlage 3 Verrekenprijzen en responstijden bij schadeherstel na Incident.docx

- Bijlage 4 Garantieregeling.pdf

- Machtigingsbesluit CdK
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1 Toelichting voor het College

Binnen het programma RijnlandRoute wordt het deelproject N206 ir. Tjalmaweg gerealiseerd. 

In de uitvoeringsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen de Provincie Zuid-Holland en 

gemeente Oegstgeest over de wijze van samenwerking  tijdens de realisatiefase van het project. 

De afspraken hebben onder andere betrekking op:

- het vastleggen van afspraken rondom de samenwerking tussen provincie en gemeente 

Oegstgeest, waaronder de aanpassing van de infrastructuur van de gemeente 

Oegstgeest en Provincie en het regelen van eigendom, beheer en onderhoud van de 

aangepaste infrastructuur, als onderdeel van of verband houdend met het Project;

- het gezamenlijk inspannen om de voor de uitvoering van het Project benodigde 

publiekrechtelijke medewerking te (doen) verkrijgen;

- Het zoveel mogelijk minimaleren van de verkeers- en omgevingshinder tijdens de 

uitvoering van het Project en de bereikbaarheid zo goed mogelijk te garanderen;

- dat de Provincie Zuid-Holland aanbesteedt en de klanteisen van de gemeente meeneemt 

in de aanbesteding;

- dat de gemeente het esthetisch programma van eisen vaststelt en dat dit een onderdeel 

zal worden van haar welstandsbeleid.

Financieel en fiscaal kader

De Tjalmaweg wordt bekostigd vanuit het programmabudget RijnlandRoute. In het najaar is de 

kostenraming geactualiseerd en een plafondbedrag bepaald. De kostenraming past binnen het 

budget van het programma RijnlandRoute. 

Het aangaan van de Uitvoeringsovereenkomst leidt niet tot financiële consequentis. 

Juridisch kader

De planschade voor het gebied dat binnen het provinciaal inpassingsplan valt, komt voor rekening 

van de Provincie Zuid-Holland.

Nadeelcompensatie ten gevolge van het project komt eveneens voor rekening van de Provincie 

Zuid-Holland. 

Schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van een van de partijen komt voor 

rekening van de partij die de tekortkoming heeft veroorzaakt. Hiervan is uitgezonderd de schade 

aan de infrastructuur van de gemeente als gevolg van een incident, want dat komt voor rekening 

en risico van de gemeente.

De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op 

grond van artikel 176 Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de 

door de Commissaris van de Koning afgegeven machtiging wordt de heer F. Vermeulen, 

gedeputeerde Verkeer en Milieu gemachtigd om de uitvoeringsovereenkomst namens de 

provincie te ondertekenen.

PZH-2018-640591201 dd. 13-03-2018



4/4

2 Proces

Het project bevindt zich grotendeels op het grondgebied van de gemeente Katwijk en voor een 

beperkt deel op het grondgebied van de gemeente Oegstgeest. Met de gemeente Katwijk is 

zowel een Samenwerkings- als Uitvoeringsovereenkomst overeengekomen die op 20 februari 

2018 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. 

3 Communicatiestrategie

Op 14 maart 2018 zullen zowel de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst met Katwijk als 

de Uitvoeringsovereenkomst met Oegstgeest door de bestuurders worden ondertekend. 

Het ondertekenen van de Uitvoeringsovereenkomst door de bestuurders van de gemeente 

Oegstgeest en de provincie wordt in overleg met de gemeente Oegstgeest gecommuniceerd naar 

de omgeving en belanghebbenden.
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