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De afgelopen periode zijn er veel vragen ontstaan bij de inwoners van Valkenburg over de

tijdelijke verlegging van de N206 in noordelijke richting. Inmiddels heeft de gemeenteraad van

Katwijk een motie aangenomen waarin zij het college van B&W van de gemeente Katwijk

oproept, 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

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. 

Gedeputeerde Staten hebben besloten om, gelet op de vragen en zorgen over de tijdelijke

verlegging aan de noordzijde van de N206, een onderzoek naar een alternatief aan de zuidelijke

zijde uit te voeren. 

 

Met de gemeente is afgesproken dat parallel aan het onderzoek de vergunningsaanvragen en

voorbereidende werkzaamheden, zoveel als mogelijk, doorgang vinden. Onze aannemer Boskalis

is gestart met een aantal voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van het project.

Deze werkzaamheden zijn vooral gericht op de definitieve situatie. De werkzaamheden maken

een eventuele tijdelijke zuidelijke verlegging van de N206 niet onmogelijk. 

 

Ter informatie sturen wij u de bewonersbrief waarin wij de omwonenden informeren over het

onderzoek en de voorbereidende werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden. Tevens is de brief

van Gedeputeerde Staten aan de gemeente Katwijk bijgevoegd. 

 

Informatie over de voortgang van het project RijnlandRoute ontvangt u via de reguliere

voortgangsrapportages. Tussentijds zullen wij u actief blijven informeren over belangrijke

mijlpalen.

http://www.zuid-holland.nl
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Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

  

Bijlagen:

- Bewonersbrief onderzoek tijdelijke verlegging N206 en voorbereidende werkzaamheden.


