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1 e Voortgangsrapportage 2019 Uitvoeringsfase
RijnlandRoute
Geachte Statenleden,
Op 3 februari 2016 is het project RijnlandRoute door Provinciale Staten (PS) aangewezen als
groot project in het kader van de Regeling Projecten Zuid-Holland en wordt er twee keer per jaar
gerapporteerd over de voortgang van het project RijnlandRoute.
Conform de Regeling Projecten Zuid-Holland bieden wij u hierbij de 1e Voortgangsrapportage
2019 Uitvoeringsfase RijnlandRoute aan.
Voorliggende voortgangsrapportage is een actualisatie van de 2e Voortgangsrapportage 2018
Uitvoeringsfase RijnlandRoute en rapporteert over de periode 1 september 2018 t/m 31 maart
2019. De rapportage beschrijft de stand van zaken van de drie projectonderdelen: A4-N434-A44,
N206 ir. G. Tjalmaweg en N206 Europaweg.
Het algemene beeld tijdens de rapportageperiode is dat de voortgang van het project verloopt
binnen de gestelde kaders van geld en tijd. Als belangrijke mijlpalen kunnen het sluiten van de
Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 en de voorlopige gunning van het contract voor het
projectdeel N206 ir. G. Tjalmaweg worden genoemd.
Na de peildatum van de 1 e Voortgangsrapportage 2019 heeft zich op 5 juni jl. een tragisch
ongeval met dodelijke afloop van een medewerker van aannemerscombinatie Comol5
voorgedaan. Hierover zijn de fractievoorzitters op 5 juni en 7 juni jl. per mail geïnformeerd.
Het ongeval is veroorzaakt door het bezwijken van een tijdelijke hulpconstructie bij de montage
van de tunnelboormachine.
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Het ongeval heeft geen directe gevolgen voor de tunnelboormachine en het boren zelf. Wel zijn
door het ongeval de voorbereidingen voor het starten van het boren vertraagd.
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het boorproces kan beginnen en wat de impact
hiervan is op de mijlpalen van het project. Zodra dit duidelijk is, zult u hiervan op de hoogte
worden gesteld.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
plv. voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

2/2

F. Vermeulen

