
 

Aan de bewoners/gebruikers van dit pand 

Onderwerp

Onderzoek tijdelijke verlegging N206 en voorbereidende

werkzaamheden.

 

Geachte heer/mevrouw,

Gedeputeerde Staten
Afdeling Programma’s en Projecten
 
Contact

            
                 
                             

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder 
Ons kenmerk

PZH-2019-713605528

DOS-2016-002255
Uw kenmerk

-
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.

 

Omdat wij merken dat er rondom de tijdelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg nog veel

vragen leven, vinden wij het belangrijk dat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen die nu

plaatsvinden. Wij informeren u met deze brief over het onderzoek naar de mogelijkheid van een

tijdelijke zuidelijke verlegging van de N206. Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland heeft ingestemd met het verzoek van het college van B&W van de gemeente Katwijk om

een onderzoek onderzoek uit te voeren.

 

Onderzoek tijdelijke verlegging N206

Zoals u in de bewonersbrief van de gemeente Katwijk d.d. 18 oktober jl. hebt kunnen lezen, heeft

de gemeenteraad van Katwijk een motie ingediend over de tijdelijke verlegging van de N206.

Daarin vraagt de gemeenteraad aan het college van B&W om bij de provincie “aan te sturen op

gedegen onderzoek, op hetzelfde detailniveau als is betracht bij de noordelijke variant, naar de

zuidelijke alternatieven”. Het college van B&W van de gemeente Katwijk heeft op 15 oktober jl.

per brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gevraagd om dit onderzoek

uit te voeren. Op xxx heeft Gedeputeerde Staten met dit verzoek ingestemd. 

 

Tot en met januari onderzoekt de projectorganisatie van de RijnlandRoute diverse varianten van

een tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg aan de zuidkant. Om de omgeving te betrekken bij de

inhoud en te informeren over de voortgang van het onderzoek, worden er in november en

december diverse contactmomenten met (vertegenwoordigers van) belanghebbenden

georganiseerd. Hierbij worden verschillende zuidelijke varianten besproken en worden de

consequenties van deze varianten inzichtelijk gemaakt. De projectorganisatie verwacht het

onderzoek in januari af te ronden. Hierna vindt afweging en besluitvorming plaats door het

bestuur van de provincie Zuid-Holland. 

http://www.zuid-holland.nl
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Voorbereidende werkzaamheden voor definitieve situatie

Met de gemeente Katwijk is afgesproken dat, tijdens dit onderzoek, de voorbereidende

werkzaamheden zo veel als mogelijk doorgaan. Als aanvulling hierop is de afspraak gemaakt dat

tijdens het onderzoek geen werkzaamheden worden uitgevoerd die een zuidelijke variant

onmogelijk maken. Boskalis is inmiddels gestart met voorbereidende werkzaamheden. Deze zijn

vooral gericht op de aanpassingen van de Tjalmaweg in de definitieve situatie.

 

Vergunningen

Om vertraging te beperken vraagt Boskalis verschillende vergunningen en verkeersbesluiten aan.

Sommige vergunningen betreffen werkzaamheden die gerelateerd zijn aan een tijdelijke

noordelijke verlegging van de N206. Hiervoor geldt dat de gemeente heeft aangegeven dat

bestuurlijke besluitvorming over de ontwerp-omgevingsvergunning voor de tijdelijke verlegging

van N206 (dus besluitvorming in college van B&W en gemeenteraad) niet eerder start dan dat de

resultaten van het onderzoek naar de zuidelijke alternatieven bekend zijn. 

 

Welke werkzaamheden gaat u de komende periode zien?

Eind oktober is Boskalis gestart met het plaatsen van het ketenpark met daarbij behorende

werkzaamheden op het voormalig vliegveld Valkenburg. Hiervoor wordt o.a. zand aangebracht en

rioleringen en nutsvoorzieningen aangelegd. Er wordt ook een hekwerk aangebracht om het

bouwketenterrein. Direct omwonenden hebben hierover van Boskalis een brief ontvangen.

 

Hieronder treft u een overzicht aan van de andere werkzaamheden die Boskalis de komende

periode uitvoert:

- Plaatsen van peilbuizen voor het monitoren van de waterhuishouding. 

- Onderzoek naar kabels en leidingen (o.a. graven van proefsleuven).

- Asfaltonderzoek voor gemeentelijke wegen en fietspaden.

- Sonderingen en Grond- en milieukundige onderzoeken.

- Graven van watergang tussen Voorschoterweg en toekomstige aansluiting Valkenburg

Oost.

- Kappen van bomen voor de eindsituatie. Hiervoor is een vergunning verleend.

 

Informatie

Via www.rijnlandroute.nl houden wij u op de hoogte van de stand van zaken van het onderzoek.

Hier kunt u zich ook abonneren op nieuwsalerts, om op de hoogte te blijven van alle

ontwikkelingen van de RijnlandRoute en N206 ir. G. Tjalmaweg. U kunt het project ook volgen op

Facebook, Twitter en Instagram. 

 

Boskalis verzorgt de bouwcommunicatie over werkzaamheden die mogelijk hinder kunnen

veroorzaken; werkzaamheden worden ook vermeld op de website. 

 

Voor vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u contact ons opnemen via het e-mailadres

informatie@rijnlandroute.nl. Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te

vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 

 

Hoogachtend,

http://www.rijnlandroute.nl/
mailto:informatie@rijnlandroute.nl
http://www.rijnlandroute.nl
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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

 

                  

                                    

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

 

 

 


