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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-754424488 DOS-2007-

0001083

Onderwerp

Afdoening motie 921- aanvullende hinderbeperkende maatregelen N206 ir. G. Tjalmaweg

Advies

1. Vast te stellen bijgaande brief aan Provinciale Staten, waarmee de Staten worden

geïnformeerd over het Uitvoeringsprogramma waarmee motie 921 ten aanzien van

aanvullende mitigerende maatregelen bij de tijdelijke ligging van de N206 wordt

uitgevoerd en waarin wordt voorgesteld de motie als afgedaan te beschouwen.

2. Vast te stellen het rapport ‘aanvullende hinderbeperkende maatregelen N206 ir. G.

Tjalmaweg’

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief van Gedeputeerde Staten aan

Provinciale Staten over de voorgenomen uitvoering van motie 921 ten aanzien van

aanvullende mitigerende maatregelen bij de tijdelijke ligging van de N206.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

 Bijlage 1 GS-brief aan PS mbt de uitvoering van motie 921

 Bijlage 2 Bijlage 1 bij GS-brief, rapportage aanvullende hinderbeperkende maatregelen

N206 ir. G. Tjalmaweg

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 3 november 2020 -
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1 Toelichting voor het College

 

Op 22 april namen Provinciale Staten motie 921 aan: Gedeputeerde Staten werden verzocht ‘het

initiatief te nemen om op korte termijn een voorstel aan Provinciale Staten te doen voor

aanvullende mitigerende maatregelen, bij voorkeur groene maatregelen, bij de aanleg en

ingebruikname van de tijdelijke noord-variant N206 (ir. G. Tjalmaweg). Dit om zo de

geluidsoverlast en de effecten op luchtkwaliteit voor de bewoners en basisscholen verder te

verminderen, hinder voor fietsers zoveel mogelijk te voorkomen en herstel van de parkzone na

verwijderen van de tijdelijke noord-variant te bespoedigen’. 

Op 2 juni 2020 heeft GS het behandelvoorstel voor deze motie toegestuurd waarin is toegelicht

dat ideeën werden geïnventariseerd en met een werkgroep uitgewerkt en geprioriteerd. 

Op 29 september heeft gedeputeerde F. Vermeulen PS geïnformeerd over de stand van zaken tot

medio september.  

De vergunningen voor de tijdelijk verlegging van de N206 zijn inmiddels door de gemeente

Katwijk definitief verleend. Tegen deze vergunningen is door verschillende partijen beroep

aangetekend bij de Raad van State. 

Sinds juni heeft drie maal overleg plaatsgevonden met de werkgroep. De werkgroep bestond uit

vertegenwoordigers van de wijkraad Valkenburg, ouders van leerlingen van O.B.S. De

Dubbelburg, leden uit de medezeggenschapsraad van O.B.S De Dubbelburg, bewoners uit

Valkenburg, een vertegenwoordiger van de Fietsersbond Katwijk en diverse vertegenwoordigers

van de gemeente Katwijk). 

De resultaten van het onderzoek en de besprekingen in de werkgroep hebben geleid tot het

volgende ‘uitvoeringsprogramma aanvullende hinderbeperkende maatregelen. 

Voorgesteld wordt aan te sluiten bij het advies van de werkgroep. Dat betekent dat het tijdelijke

fietspad door de parkzone niet als maatregel wordt uitgevoerd. Een inhoudelijke toelichting is

opgenomen in de brief aan PS. Kort gezegd vindt de werkgroep de relatief hoge kosten voor het

handhaven van het tijdelijk fietspad niet in verhouding staan tot het beperkte doelbereik.

De gemeente Katwijk heeft aangegeven voorstander te zijn van een tijdelijk fietspad in de

parkstrook. De gemeente ziet ondanks dat het fietspad in de tijdelijke situatie niet over de gehele

lengte te handhaven is, toch de meerwaarde, omdat hiermee een alternatief ontstaat voor fietsers

voor de Hoofdstraat in Valkenburg.  

Uitvoering van onderstaand Uitvoeringsprogramma is afhankelijk van de beroepsprocedure bij de

Raad van State. Omdat de voorbereidingen voor een aantal maatregelen tijdig moet worden

ingezet om operationeel te zijn bij openstelling van de tijdelijke verlegging (bijvoorbeeld extra

lokalen) en behandeling van de voorlopige voorziening en beroepen nog enige tijd op zich laat

wachten, wordt een deel van de kosten gemaakt voordat duidelijkheid is over de vergunning

tijdelijke verlegging.
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Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW: maximaal € 2,5 miljoen 

Programma:  Programma 2 - Bereikbaar Zuid-Holland

Financiële risico’s: Bij de ramingen van de maatregelen zijn passende 

   onzekerheidsmarges opgenomen.

Het bedrag van € 2,5 miljoen is reeds op 2 juni 2020 beschikbaar gesteld door GS. Dit besluit is

opgenomen in het concept-PZI dat in november bij de begroting kan worden vastgesteld.

Voorgesteld uitvoeringsprogramma is geraamd op € 1.975.500. Indien verdere uitwerking /

overleg met omgeving leidt tot aanvullende maatregelen die passen binnen de strekking van

de motie en het resterende beschikbare budget, kunnen deze worden toegevoegd aan het

Uitvoeringsprogramma.

In deze fase is er nog een aantal onzekerheden t.a.v. de kosten. 

  een onzekerheidsmarge van 5-20% (afhankelijk van het type maatregel) is onderdeel van de

groen- en bereikbaarheidsmaatregelen. Deze is nodig omdat een aantal maatregelen nog in

detail verder wordt uitgewerkt. Dit kan leiden tot extra, onvoorziene kosten maar ook tot

ontwerpoplossingen waarmee met een beperktere middeleninzet hetzelfde doel kan worden

bereikt.

  Voor het ventilatiesysteem is een offerte beschikbaar van de vaste leverancier van de school,

die ook het onderhoud van de school verzorgt. Voor de 3 tijdelijke lokalen is eveneens een

offerte beschikbaar van de school. Uitgaande dat er meerdere offertes zullen worden

opgevraagd, wordt het bedrag dat nu voor de tijdelijke lokalen is opgenomen, als

plafondbedrag gezien waarvoor de maatregel uitvoerbaar is. Daarom is hier geen

onzekerheidsmarge opgenomen;

  De opslagen die contractueel zijn afgesproken met de aannemer, zijn onderdeel van de

kostenraming; 

  De BtW voor de maatregelen ‘tijdelijke lokalen’ en ‘ventilatiesysteem’ is niet compensabel.

Deze bedragen zijn derhalve inclusief BtW geraamd. 

  Zekerheidshalve is een risico-reservering opgenomen. 

Beheer- en onderhoudskosten voor alle voorzieningen in de parkstrook komen voor rekening van

de gemeente Katwijk. Hierover moeten vóór nadere uitwerking afspraken gemaakt zijn tussen de

provincie en de gemeenteafspraken over zijn gemaakt met de gemeente Katwijk. De gemeente

Katwijk heeft  toegezegd daar in beginsel positief tegenover te staan.

Juridisch kader

Als gevolg van dit besluit zullen GS het uitvoeringsprogramma moeten uitvoeren binnen het

beschikbaar gestelde bedrag, met als ‘stelposten’ de schaalbare maatregelen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

  18 februari 2020: GS-besluit om de tijdelijke noordelijke ligging te handhaven en een

informerende brief aan Provinciale Staten hierover.

  22 april 2020: motie 921 aangenomen door Provinciale Staten

  2 juni 2020: behandelvoorstel motie 921 met GS-brief naar PS
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  29 september: lidGS-brief van gedeputeerde F. Vermeulen aan PS over de stand van zaken

tot medio september

 

3 Proces

 

Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma zal de projectorganisatie de uitvoering van de

maatregelen gaan voorbereiden samen met de aannemer en de basisschool.

 

4 Participatie

 

In de periode juni – oktober 2020 heeft drie maal overleg plaatsgevonden met de werkgroep. De

werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de wijkraad Valkenburg, ouders van leerlingen

van O.B.S. De Dubbelburg, leden uit de medezeggenschapsraad van O.B.S De Dubbelburg,

bewoners uit Valkenburg, een vertegenwoordiger van de Fietsersbond Katwijk en diverse

vertegenwoordigers van de gemeente Katwijk.   

In juni is met de werkgroep de ingediende ideeën besproken en vertaald naar maatregelen die

zijn onderzocht. De voorlopige uitkomsten van het onderzoek is begin september met de

werkgroepleden gedeeld. Tevens is hen gevraagd welke maatregelen meer waarde hebben voor

hen, indien het onderzochte maatregelenpakket het beschikbare bedrag overschrijdt. Begin

oktober is een extra overleg gehouden waar de laatste inzichten zijn gedeeld. 

Katwijk Smart Village heeft afgezien van deelname aan de werkgroep omdat zij haar energie

wilde steken in het voorbereiden van het beroep tegen de vergunning van de tijdelijke ligging.

 

5 Communicatiestrategie

 

De omgeving is de afgelopen periode via nieuwsbrief, social media en website geïnformeerd over

het onderzoek. Na besluitvorming door GS wordt het onderzoek en het besluit openbaar. Ambitie

is om in het nieuwsbericht dat hierbij vergezeld gaat ook enkele leden van de werkgroep aan het

woord te laten.


