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Uw kenmerk

B121488  (63105-058317)

Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.


Wij hebben uw brief met kenmerk B121488 (63105-058317) d.d. 26 februari 2018 in goede orde

ontvangen. In uw brief geeft u aan dat Dunea voornemens is om op een constructieve wijze

medewerking te geven. De afgelopen periode hebben wij uw constructieve medewerking ervaren


tijdens de diverse overleggen.

In uw brief geeft u aan dat u niet kunt garanderen dat het verleggen van uw leiding in de Knoop

Leiden-West voor de snelfietsroute Leiden-Katwijk op 1 oktober 2018 gereed is. Vanuit het

project RijnlandRoute is een tijdige verlegging van groot belang in verband met de hiermee

gepaard gaande vertragingskosten en uitloop op de bestuurlijk overeengekomen mijlpalen. Wij

verzoeken u dan ookal  het mogelijke te doen om de genoemde einddatum te halen. Als daar

zaken zijn waarbij wij u kunnen helpen, bespreken wij dit graag met u.

In uw brief geeft u aan dat u bezwaar heeft tegen de “Regeling Nadeelcompensatie Provincie

Zuid-Holland 2010”. Dit bezwaar is bij ons bekend en er wordt in overleg met alle betrokken


partijen gewerkt aan een nieuwe regeling. Wij gaan er echter van uit dat deze discussie een

tijdige start van de werkzaamheden niet in de weg staat.

Voor de VTA Snelfietsroute Leiden-Katwijk verzoekt u specifiek om 100% compensatie van de

kosten voor de verlegging van het reeds in 2015 verlegde deel van de Dunea-leiding ten behoeve

van project OBSP. Wij staan hier op voorhand niet onwelwillend tegenoveren zijn bereid om

deze kosten 100% te vergoeden onder de volgende voorwaarden:


 De Dunea-leidingen in Knoop Leiden-West zijn zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1

januari 2019, verlegd (incl. verwijderen bestaande leidingen) om de vertraging van het

project RijnlandRoute zo veel mogelijk te beperken;


 De Dunea-leiding N206.157.05  langsliggend aan de Tjalmaweg (VP Valkenburg 2,

referentienummer SWNL198024, d.d. 11-08-2017) blijft een categorie 1-leiding, waarbij

Dunea zorgt dat deze voor 1 mei 2019 verlegd is.
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Voor wat betreft het laatste punt heeft onze adviseur kabels en leidingen,             , u op

vrijdag 16 maart 2018 een e-mailbericht gestuurd met als onderwerp “RLR - Tjalmaweg & KLW

n.a.v. bezwaarschrift/verzoek”.


Gezien het belang van een tijdige verlegging van de Dunea-leidingen stellen wij het op prijs om

op directieniveau deze afspraken met elkaar te bekrachtigen.              , programmadirecteur


RijnlandRoute, zal bij dit overleg aanwezig zijn. Wij zullen deze afspraak op korte termijn laten

maken.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben horen wij dit graag van u.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het PZH- en DOS-nummer te vermelden dat wij

rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

             

Programmadirecteur RijnlandRoute

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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