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Wij hebben kennis genomen van uw brief d.d. 15 oktober 2019 waarin u ons verzoekt, om samen
met u, een onderzoek uit te voeren naar mogelijke alternatieve varianten voor een tijdelijke
verlegging van de N206 aan de zuidzijde van de ir. G. Tjalmaweg. U nodigt ons daarbij uit voor
een constructief en open overleg om te komen tot ‘een spoedige en degelijke keuze voor een
tijdelijke N206’. Op 29 oktober 2019 heeft u ons uw interne projectopdracht voor de uitvoering van
de motie toegestuurd en ons verzocht deze te betrekken in ons plan van aanpak. 
 
Gelet op de vragen en zorgen over de tijdelijke verlegging aan de noordzijde van de N206 zijn wij
bereid, om een onderzoek uit te voeren naar zuidelijke alternatieven voor een tijdelijke verlegging
van de N206. Wij zullen uw organsiatie en inwoners betrekken bij de uitvoering van het
onderzoek. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, dat  reeds met u is gedeeld.
 
Planning
Het uitvoeren van het onderzoek leidt tot een vertraging in het project, met bijbehorende forse
vertragingskosten. Om deze reden is het van essentieel belang dat het onderzoek in een
compacte periode wordt uitgevoerd en inhoudelijk uiterlijk 31 januari 2020 is afgerond. Het vergt
een maximale inspanning van alle betrokken partijen om dit tijdspad te realiseren. 
 
Verder is uitgangspunt dat de vertraging van het project ir. G. Tjalmaweg als gevolg van dit
onderzoek en eventuele uitvoering van een zuidelijke variant van de verlegging op generlei wijze
aanleiding vormen voor een claim, voor het niet tijdig beschikbaar zijn van de ontsluiting van de
Projectlocatie Valkenburg, via de ir. G. Tjalmaweg en de daarmee samenhangende subsidie. Wij
verzoeken u dit, samen met het Rijksvastgoedbedrijf, te bevestigen. 
 
Vergunningaanvragen en voorbereidende werkzaamheden
Om de voortgang van het project te waarborgen zullen parallel aan het onderzoek de
werkzaamheden zo veel als mogelijk en mits niet strijdig met dit onderzoek door Boskalis worden
voortgezet. 
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Dit betekent dat Boskalis de aanvraag voor omgevingsvergunning voor de tijdelijke noordelijke
verlegging inmiddels heeft ingediend. U heeft aangegeven dat bestuurlijke besluitvorming door de
gemeente over de ontwerpomgevingsvergunning voor de tijdelijke verlegging van de N206 (dus
besluitvorming in college van B&W en gemeenteraad) niet eerder start dan nadat de resultaten
van het onderzoek naar de zuidelijke alternatieven bekend zijn. 
Naast bovengenoemde vergunning worden ook andere vergunningen, welke nodig zijn om het
project te kunnen realiseren, aangevraagd. 
Gezien de forse vertragingskosten die ontstaan als gevolg van dit onderzoek, gaan wij ervan uit
dat u de behandeltermijnen voor alle reeds ingediende en nog in te dienen vergunningen conform
de termijnen gesteld in de coördinatieregeling laat verlopen.
 
Tevens worden onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden opgestart, waarbij het
uitgangspunt is dat deze een eventuele zuidelijke ligging niet onmogelijk maken. 
Boskalis informeert de directe omgeving over deze werkzaamheden.
 
Scope
Het onderzoek richt zich op het onderzoeken van varianten voor een tijdelijke verlegging waarbij
de oplossing voor de verdiepte ligging in de definitieve situatie als uitgangspunt geldt (zowel qua
ruimtebeslag als uitvoeringsmethode). Ook gaan we uit van de informatie zoals bekend ten tijde
van aanbesteding van Boskalis voor de te onderzoeken varianten. 
Tevens is het van belang dat het onderzoeksgebied geografisch beperkt blijft tot een logisch
gebied. 
 
Wij zullen 3 à 4 mogelijke basisvarianten voor nadere uitwerking en vergelijking uitwerken. Uw
organisatie wordt hierbij betrokken. 
 
Een koppeling met het raakvlakproject als project hoogwaardige openbaarvervoer verbinding
(HOV/ R-net) en de extra overkluizingen vanuit PLV behoort in beginsel tot de mogelijkheden,
mits dit binnen de doorlooptijd van het onderzoek past.
 
Financieel
De provincie draagt de kosten van het uit te voeren onderzoek en de daarmee hangende
vertragingskosten van onze aannemer uitgaande van genoemde beperkte doorlooptijd van het
onderzoek. Indien de gemeente Katwijk tot een andere variantenkeuze komt dan de provincie
Zuid-Holland, zijn wij bereid die keuze te volgen mits dit een maakbare variant is en de gemeente
Katwijk alle daarmee samenhangende meerkosten voor haar rekening neemt. 
 
Grondverwerving
Gezien de tijdelijkheid van de tijdelijke verlegging (maximaal 18 maanden) gaan wij niet over tot
onteigening van grondeigenaren. Om een gelijkwaardige vergelijking van alternatieven mogelijk
te maken voor besluitvorming over eventuele alternatieven, dient beschikbaarheid van benodigde
gronden gegarandeerd te zijn. Daarvoor is het nodig dat uiterlijk 31 januari 2020 de
beschikbaarheid van de benodigde gronden schriftelijke overeen is gekomen danwel
intentieverklaringen zijn ondertekend door de betrokken grondeigenaren. Daartoe worden op
korte termijn gesprekken met grondeigenaren aangegaan.
 
Vervolg
Ten behoeve van het onderzoek zal een Plan van Aanpak worden opgesteld. Hierin wordt ook
aandacht besteed aan de wijze waarop de omgeving wordt betrokken. Periodiek zal overleg met
uw organisatie plaatsvinden over de voortgang van het onderzoek. 
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Het onderzoek zal in korte tijd veel vragen van onze beide organisaties. Wij vertrouwen erop dat
beide partijen daarin voortvarend te werk gaan om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te
verschaffen richting alle betrokkenen en de vertragingskosten tot een minimum te beperken. 
 
Hoogachtend,
 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

 


