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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding
Naar aanleiding van de onrust die is ontstaan over de oplossing van Boskalis voor een tijdelijke verlegging van
de N206 ir. G. Tjalmaweg aan de noordzijde is door de gemeenteraad van Katwijk een motie aangenomen om bij
de provincie Zuid-Holland “aan te sturen op gedegen onderzoek, op hetzelfde detailniveau als is betracht bij de noordelijke
variant, naar de zuidelijke alternatieven”.
Gedeputeerde Staten hebben bij brief van 12 november 2019 aan het College van B&W van Katwijk aangegeven
dat, gelet op de vragen en zorgen over de tijdelijke verlegging aan de noordzijde van de N206, zij bereid zijn om
een onderzoek uit te voeren naar zuidelijke alternatieven voor een tijdelijke verlegging van de N206. Het
onderzoek dient uiterlijk 31 januari 2020 te zijn afgerond. De provincie Zuid-Holland voert het onderzoek uit en
de gemeente Katwijk en de inwoners worden bij het onderzoek betrokken.
De provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk hebben afgesproken dat Boskalis de werkzaamheden, parallel
aan het onderzoek, zoveel als mogelijk voortzet, mits deze niet strijdig zijn met dit onderzoek en een eventuele
zuidelijke ligging niet onmogelijk maken. Dit betekent onder meer dat Boskalis begin november 2019 de
vergunningen heeft aangevraagd voor de tijdelijke noordelijke verlegging. Deze liggen nu voor bij de gemeente
Katwijk ter beoordeling.

1.2

Doelstelling
Het doel van het onderzoek is te komen tot een uitwerking van zuidelijke alternatieven op hetzelfde
uitwerkingsniveau als is toegepast bij de noordelijke variant ten tijde van de aanbesteding.
Het rapport is bedoeld om de provincie Zuid-Holland in de gelegenheid te stellen te komen tot besluitvorming of
de ingediende vergunningaanvraag voor een noordvariant gehandhaafd blijft of moet worden ingetrokken.
Hoewel de provincie Zuid-Holland het onderzoek en het rapport op een zorgvuldige wijze heeft verricht en
opgesteld, is dit in een relatief kort tijdsbestek gedaan. De provincie pretendeert niet volledig te zijn.
Beschrijvingen, afmetingen, afbeeldingen en verdere gegevens die zijn opgenomen in dit rapport, zijn op basis
van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verwerkt.

1.3

Randvoorwaarden
Het onderzoek richt zich op het onderzoeken van varianten voor een tijdelijke verlegging waarbij het huidige
ontwerp voor de verdiepte ligging in de definitieve situatie als uitgangspunt geldt, zowel qua ruimtebeslag als
uitvoeringsmethode.
Gezien de tijdelijkheid van de verlegging gaan GS niet over tot onteigening van gronden. Voorafgaand aan
eventuele besluitvorming over een zuidvariant dient beschikbaarheid van benodigde gronden voor een
zuidvariant wel gegarandeerd te zijn. Daarvoor is het nodig dat uiterlijk 31 januari 2020 de beschikbaarheid van
de benodigde gronden schriftelijke overeen is gekomen met de betrokken grondeigenaren.
Om de vertragingskosten te beperken heeft de provincie gesteld dat de maximale doorlooptijd van het
onderzoek drie maanden betreft, tot uiterlijk 31 januari 2020.
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1.4

Leeswijzer
Het voorliggende rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de varianten voor de tijdelijke verlegging
van de N206. Het rapport kent de volgende opbouw:
•

Hoofdstuk 2: Proces

•

Hoofdstuk 3: Toelichting varianten

•

Hoofdstuk 4: Effecten

•

Hoofdstuk 5: Variantvergelijking / vergelijkingstabel

•

Hoofdstuk 6: Doorkijk naar besluitvorming

Vanwege de omvang zijn de technische bijlagen niet opgenomen. De resultaten van de onderzoeken zijn
verwerkt in dit rapport. De onderzoeken zijn op te vragen via info@rijnlandroute.nl.
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2

PROCES

2.1

Doorlopen proces
Het doorlopen proces voor het onderzoek is gevisualiseerd in Figuur 2.1.

Figuur 2.1: processchema onderzoeksaanpak

2.1.1

Stap 1: voorbereiding
Provincie Zuid-Holland heeft voor het onderzoek een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak is bij brief
van 13 november 2019 ter informatie aangeboden aan het College van B&W van de gemeente Katwijk. Het
College heeft dit plan op 28 november 2019 besproken met de raad. Dit heeft geleid tot een raadsbesluit met
opmerkingen en suggesties.
Het resultaat van de raadsbespreking is schriftelijk door het College van B&W aan de provincie Zuid-Holland
voorgelegd met het verzoek dit te betrekken bij het onderzoek. Er is aandacht gevraagd voor de rol en positie van
de raad, aan de weging van de te onderzoeken elementen, aan de kosten voor de uit te voeren varianten en aan
adequate informatie aan inwoners en de langs het tracé liggende school. Er zijn geen nieuwe varianten naar
voren gekomen.
De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven geen eigen rol richting de gemeenteraad te hebben; die rol is
weggelegd voor het College van B&W. De varianten worden allen op een gelijkwaardige wijze onderzocht op
hetzelfde niveau als het aanbestedingsontwerp ten tijde van de aanbesteding. De verschillende aspecten worden
feitelijk en kwantitatief in het rapport en de vergelijkingstabel in beeld gebracht.
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2.1.2

Stap 2: varianten en ontwerp
Het ontwerpproces voor de zuidvarianten is gestart met de hoofdvarianten zoals opgenomen in het plan van
aanpak. Voor elk van de varianten zijn integrale ontwerpen uitgewerkt. Daarmee wordt bedoeld dat niet alleen
de tijdelijke N206 is ontworpen, maar dat in het ontwerp ook rekening is gehouden met het veilig faciliteren
van alle overige verkeersdeelnemers (zoals het bestemmingsverkeer op de Kooltuinweg/Achterweg en de fietsers).
Ook is per variant nagegaan hoe het bouwverkeer het beste (met oog op de haalbaarheid) afgewikkeld kan
worden en welke voorzieningen hiervoor nodig zijn. Ook is per variant een functionerende waterhuishouding
uitgewerkt in afstemming met het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Op basis van de ontwerpateliers en afstemming met stakeholders, de gesprekken met de grondeigenaren en de
opgehaalde input vanuit de informatieavonden is een concrete invulling per variant uitgewerkt. In het
ontwerpproces is vanwege voortschrijdend inzicht continu bijgestuurd in het ontwerp om de haalbaarheid te
vergroten.
Het resultaat van het ontwerpproces is weergegeven op de tekeningen in bijlage 1. Deze ontwerpen zijn input
geweest voor de onderzoeken en de beoordeling van de varianten in de vergelijkingstabel.

2.1.3

Stap 3: onderzoeken
Per variant zijn de consequenties op de relevante onderzoeksaspecten onderzocht. De bureaus die eerder in
opdracht van Boskalis de onderzoeken hebben uitgevoerd voor de vergunningaanvragen voor de noordvariant
hebben ook het onderzoek verricht voor de zuidvarianten. De consequenties per onderzoeksaspect, met
daarbinnen in veel gevallen meerdere criteria, zijn beschreven in het vervolg van dit rapport.

2.1.4

Stap 4: vergelijkingstabel
Vanuit de onderzoeken is de vergelijkingstabel gevuld, zie verderop in dit rapport.
De effectbepaling is zoveel als mogelijk kwantitatief weergegeven. De vergelijkingstabel is voorzien van
toelichting op met name de onderscheidende criteria tussen de varianten. Er is geen weging aangebracht; het is
aan het bestuur (in dit geval GS van Zuid-Holland) welke (af)weging wordt gemaakt.

2.1.5

Stap 5: rapportage
Voorliggend rapport bevat de onderzoeksresultaten van het onderzoek.

2.1.6

Stap 6: besluitvorming
Voorliggend onderzoeksrapport wordt vastgesteld door GS van Zuid-Holland voor het nemen van een besluit
over de (definitieve ligging van de) tijdelijke verlegging van de N206.
Bij brief van 7 januari 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de Provinciale Staten geïnformeerd
over het besluitvormingskader dat zij willen hanteren bij het beoordelen van de uitkomsten van het onderzoek.
De Statencommissie Bereikbaarheid en Energie heeft het besluitvormingskader op 15 januari 2020 behandeld;
zij heeft geen aanvulling op het kader meegegeven aan Gedeputeerde Staten.
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2.2

Afstemming met stakeholders

2.2.1

Afstemming met grondeigenaren
In het kader van het onderzoek hebben gesprekken met grondeigenaren aan de zuidzijde van de N206
plaatsgevonden. De betreffende eigenaren zijn benaderd in verband met hun bereidheid tot medewerking voor
het tijdelijk gebruik van de grond. Het onteigenen van gronden voor de tijdelijke weg is zowel door de gemeente
als door de provincie voorafgaand aan het onderzoek uitgesloten. Met alle eigenaren hebben meerdere
gesprekken plaatsgevonden. Op dit moment hebben nog niet alle eigenaren een handtekening gezet onder een
gebruiksovereenkomst voor de benodigde gronden. Voor de conclusies ten aanzien van de beschikbaarheid van
gronden voor de zuidvarianten wordt verwezen naar hoofdstuk 4.
Afstemming met publiek-private stakeholders
Voor het onderzoek heeft afstemming plaatsgevonden met de volgende stakeholders:
•

2.2.2

Gemeente Katwijk;
o

Projectorganisatie RijnlandRoute;

o

Projectorganisatie PLV;

o

Bevoegd gezag voor archeologie;

o

Bevoegd gezag voor vergunningen.

•

Rijksvastgoedbedrijf;

•

Hoogheemraadschap van Rijnland;

•

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM);

•

Arriva.

Afstemming met KSV en scholen
Op 19 november 2019 en 22 januari 2020 heeft overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Katwijk
Smart Village (KSV). Behalve provincie Zuid-Holland namen ook gemeente en Boskalis deel aan het overleg.
Onder ander naar aanleiding van het overleg van 19 november is op voorspraak van KSV aan de
vergelijkingstabel het aspect ‘draagvlak omgeving’ toegevoegd, evenals het aspect ‘afstand van tijdelijke N206
tot woningen en scholen’. Op 22 januari 2020 heeft opnieuw een overleg plaatsgevonden met KSV. Er is
gesproken over de voortgang van het onderzoek, het ontwerp van de zuidvarianten en er is doorgekeken naar
het besluitvormingsproces.
Met de scholen OBS De Dubbelburg en CBS De Burcht is contact geweest tijdens de informatiebijeenkomsten op
dinsdag 26 november en woensdag 27 november 2019. Op maandag 6 januari 2020 zijn beide scholen gebeld
voor de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen.

2.2.3

Afstemming met omgeving / bewoners
Vanaf de start van het onderzoek zijn de omgeving en belanghebbenden betrokken en geïnformeerd. Dat heeft
plaatsgevonden via brieven, informatieavonden en nieuwsupdates via de website.
De direct omwonenden en bedrijven aan de Tjalmaweg zijn op donderdag 14 november 2019 per brief op de
hoogte gebracht van het besluit van GS om het onderzoek uit te voeren. Dit bericht is tevens gepubliceerd via
www.rijnlandroute.nl.
Op dinsdagavond 26 november en woensdagavond 27 november 2019 zijn vervolgens twee
informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarvoor de 1e lijnsbewoners per brief zijn uitgenodigd. Daarnaast is
de aankondiging via een nieuwsupdate gepubliceerd op www.rijnlandroute.nl en aan lokale media aangeboden.
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Bewoners zijn op de avonden met de provincie Zuid-Holland aan informatietafels in gesprek gegaan over de te
onderzoeken zuidvarianten. Doel was om de omgeving te informeren over de zuidvarianten die verkend worden,
aandachtspunten toe te lichten en een nadere toelichting te geven op de planning en proces van het onderzoek.
Tevens hadden de informatiebijeenkomsten tot doel suggesties uit de omgeving op te halen hoe met
bestemmingsverkeer, doorgaand landbouwverkeer, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer zou kunnen
worden omgegaan. Bewoners zijn in de gesprekken gevraagd naar hun ideeën die de haalbaarheid van
zuidvarianten vergroten.
Het informatiemateriaal dat op de avonden is gedeeld met de bezoekers was de volgende dag ook via
www.rijnlandroute.nl beschikbaar. Alle aanwezigen hebben een verslag van de informatiebijeenkomsten
toegestuurd gekregen.

2.3

Organisatie
Het onderzoek is uitgevoerd door provincie Zuid-Holland, projectorganisatie RijnlandRoute ir. G. Tjalmaweg.
De afdeling Grondzaken van de provincie Zuid-Holland heeft de gesprekken met de eigenaren gevoerd.
Boskalis is door Provincie Zuid-Holland gevraagd om uitvoeringskennis in te brengen voor het onderzoek en
uitsluitsel te geven over uitvoerbaarheid / maakbaarheid, planningsconsequenties en kosten. Rho Adviseurs,
Cauberg Huygen, Movares, RAAP hebben in opdracht van Boskalis bijdrages geleverd voor het onderzoek.
Provincie Zuid-Holland heeft ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in de arm genomen voor het maken van de
ontwerpen voor de zuidvarianten.
De provincie heeft alle onderzoekskosten voor haar rekening genomen.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden van begin november 2019 t/m 31 januari 2020.
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3

VARIANTEN TIJDELIJKE VERLEGGING N206

3.1

De 4 varianten
Het onderzoek gaat, conform het plan van aanpak, uit van 4 varianten voor de tijdelijke verlegging van de N206.
Naast de noordvariant zijn er 3 zuidvarianten. Zie afbeelding 3.1 voor de ligging van de tijdelijke N206 per
variant.
In bijlage 1 zijn per variant tekeningen opgenomen die inzicht geven in de precieze inpassing per variant met
eventueel onderscheid naar fases.

Figuur 3.1: afbeelding varianten

3.2

Noordvariant
De noordvariant betreft de variant waarbij de tijdelijke verlegging van de N206 aan de noordzijde van de
bestaande N206 wordt gerealiseerd.
De noordvariant kent drie faseringen:
•

In de eerste fase rijdt het verkeer tussen de oostelijke kant van de bouwkuip en het bestaande
Achterwegviaduct over een tijdelijke N206 aan de noordzijde van de bouwkuip. Tussen het bestaande
Achterwegviaduct en de N441 rijdt het verkeer over de bestaande N206

•

In de tweede fase rijdt het verkeer over de volledige lengte van de bouwkuip over een tijdelijke N206 aan de
noordzijde.

•

In de derde fase rijdt het verkeer tussen de oostelijke kant van de bouwkuip en het bestaande
Achterwegviaduct gedeeltelijk over de nieuwe N206. Tussen het voormalige Achterwegviaduct en de N441
rijdt het verkeer over de tijdelijke N206 aan de noordzijde van de bouwkuip.
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Kenmerken van deze variant zijn:
•

Tijdelijke N206 aan de noordzijde van de bouwkuip;

•

De Kooltuinweg blijft in gebruik voor bestemmingsverkeer, doorgaand fietsverkeer en doorgaand
landbouwverkeer;

•

Bouwwegen liggen aan de zuidzijde van de N206;

•

Op basis van de huidige inzichten zijn bij deze variant de volgende afsluitingen voor fietsers aan de
noordzijde van de N206 voorzien gedurende de realisatie van het project (zie §4.10.3 voor nadere
toelichting op de afsluitingen en omleidingen inclusief kaartje):
o

Afsluiting van het fietspad in de parkstrook, tussen N441 en Achterweg, gedurende ca. 18 maanden.
Omleiding van fietsers via straten (30 km/u) in Valkenburg. Maximale omrijdafstand 500m.

o

Afsluiting van de fietsverbinding tussen Achterweg en Torenvlietslaan gedurende ca. 3 maanden.
Omleiding van fietsers via straten (30 km/u) in Valkenburg. Maximale omrijdafstand 600m.

o

Afsluiting van het fietspad tussen Torenvlietslaan en Torenvlietbrug gedurende ca. 18 maanden.
Omleiding van fietsers via het vrij liggende fietspad langs de Voorschoterweg. Maximale
omrijdafstand 400m.

3.3

Zuidvariant 1: parallel aan de N206
Zuidvariant 1 is een variant waarbij de tijdelijke N206 volledig aan de zuidzijde van de bouwkuip voor de
verdiepte ligging ligt.
Kenmerken van deze variant zijn:
•

De tijdelijke verlegging wordt in één keer in gebruik genomen.

•

Woningen, bedrijven en percelen aan de zuidzijde blijven bereikbaar via de Kooltuinweg/Achterweg die
plaatselijk wordt verlegd en fysiek wordt geknipt om deze variant ruimtelijk ingepast te krijgen;

•

Doorgaand landbouwverkeer moet gebruik maken van routes in de omgeving. Het is niet mogelijk
gebleken om een haalbare oplossing te vinden om landbouwverkeer in deze variant in het gebied te
faciliteren (zie voor verdere toelichting §4.10.6);

•

Bouwwegen liggen aan de zuidzijde van de N206;

•

Bouwverkeer maakt gebruik van de tijdelijke N206 (dit is in deze variant niet anders oplosbaar);

•

Bouwverkeer maakt gebruik van de rotonde in de N441/Westerbaan om te keren;

•

Op basis van de huidige inzichten zijn bij deze variant de volgende afsluitingen voor fietsers aan de
noordzijde van de N206 voorzien gedurende de realisatie van het project (zie §4.10.3 voor meer toelichting
op de afsluitingen en omleidingen):
o

Afsluiting van het fietspad in de parkstrook, tussen N441 en Achterweg, gedurende ca. 4 maanden.
Omleiding van fietsers via straten (30 km/u) in Valkenburg. Maximale omrijdafstand 500m.

o

Afsluiting van het fietspad tussen Torenvlietslaan en Torenvlietbrug gedurende ca. 12 maanden.
Omleiding van fietsers via het vrij liggende fietspad langs de Voorschoterweg. Maximale
omrijdafstand 400m.

o

Afsluiting van de Kooltuinweg/Achterweg voor doorgaand fietsverkeer gedurende de gehele
uitvoering. Omleiding van fietsers via de noordzijde (bestaande verbindingen en/of omleidingen).
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3.4

Zuidvariant 2: over voormalig vliegveld Valkenburg
Zuidvariant 2 is een variant waarbij de tijdelijke N206 volledig aan de zuidzijde van de bouwkuip voor de
verdiepte ligging ligt en uitbuigt via het voormalig vliegveld Valkenburg.
Het tracé voor de uitbuiging van de tijdelijke N206 via het Vliegveld ligt zoveel als mogelijk op de toekomstige
hoofdwegenstructuur van Project Locatie Valkenburg. Dit met het oog op het maken van werk-met-werk.
Zuidvariant 2 kent twee hoofdfaseringen:
•

Fase 1: tijdelijke N206 ligt volledig buiten en aan de zuidzijde van de bouwkuip. Tussen de oostelijke kant
van de bouwkuip, tot aan het bestaande Achterwegviaduct is er een bouwweg aan de noordzijde die nodig
is om de verdiepte ligging te kunnen bouwen;

•

Fase 2: de noordelijke bouwweg uit fase 1 wordt in het eerste (al gerealiseerde) deel van de bouwkuip
gelegd. Ook de tijdelijke N206 loopt aan de oostkant deels door de bouwkuip.

Kenmerken van deze variant zijn:
•

Woningen, bedrijven en percelen aan de zuidzijde blijven bereikbaar via de Kooltuinweg/Achterweg die
plaatselijk wordt verlegd en fysiek wordt geknipt om deze variant ruimtelijk ingepast te krijgen;

•

Doorgaand landbouwverkeer kan gebruik maken van de bouwwegen;

•

Bouwwegen liggen aan de zuidzijde van de N206;

•

Op basis van de huidige inzichten zijn bij deze variant de volgende afsluitingen voor fietsers aan de
noordzijde van de N206 voorzien gedurende de realisatie van het project (zie §4.10.3 voor meer toelichting
op de afsluitingen en omleidingen):
o

Afsluiting van het fietspad in de parkstrook, tussen N441 en Achterweg, gedurende ca. 4 maanden.
Omleiding van fietsers via straten (30 km/u) in Valkenburg. Maximale omrijdafstand 500m.

o

Afsluiting van het fietspad tussen Torenvlietslaan en Torenvlietbrug gedurende ca. 12 maanden.
Omleiding van fietsers via het vrijliggende fietspad langs de Voorschoterweg. Maximale omrijdafstand
400m.

o

Afsluiting van de Kooltuinweg/Achterweg voor doorgaand fietsverkeer gedurende de gehele
uitvoering. Omleiding van fietsers via de noordzijde (bestaande verbindingen en/of omleidingen).

•

Voor zuidvariant 2 is er in fase 1 een in- en uitvoeger nodig voor bouwverkeer op tijdelijke N206, omdat er
geen ruimte is voor zowel de tijdelijke N206 als bouwweg ter hoogte van aansluiting Valkenburg-Oost en
zwaar bouwverkeer via de Zonneveldslaan ongewenst is. Deze in- en uitvoeger is nodig voor het externe
bouwverkeer (niet voor de grond/zandtransporten tussen de verdiepte ligging en het depot).

3.5

Zuidvariant 3: zuid / noordvariant
Zuidvariant 3 is een variant waarbij de tijdelijke N206 bij Duinzicht een zuidligging kent en direct oostelijk van
de volkstuinen de bouwkuip kruist om vervolgens het tracé van de noordvariant te volgen.
Zuidvariant 3 kent drie hoofdfaseringen:
•

Fase 1: gebruik van het oostelijk deel van de noordvariant, die oostelijk van het huidige Achterwegviaduct
aansluit op de huidige N206;

•

Fase 2: in gebruikname zuidtracé met kruising van de bouwkuip ter hoogte (direct oostelijk) van de
volkstuinen;

•

Fase 3: gebruik maken van de oostelijke op/ en afrit van aansluiting Valkenburg II.
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Kenmerken van deze variant zijn:
•

Woningen, bedrijven en percelen aan de zuidzijde blijven bereikbaar via de Kooltuinweg/Achterweg die
plaatselijk wordt verlegd en fysiek wordt geknipt om deze variant ruimtelijk ingepast te krijgen;

•

Doorgaand landbouwverkeer kan gebruik maken van de bouwwegen;

•

Bouwwegen liggen aan de zuidzijde van de N206;

•

Op basis van de huidige inzichten zijn bij deze variant de volgende afsluitingen voor fietsers voorzien
gedurende de realisatie van het project (zie §4.10.3 voor nadere toelichting op de afsluitingen en
omleidingen inclusief kaartje):
o

Afsluiting van het fietspad in de parkstrook, tussen N441 en Achterweg, gedurende ca. 4 maanden.
Omleiding van fietsers via straten (30 km/u) in Valkenburg. Maximale omrijdafstand 500m.

o

Afsluiting van het fietspad tussen Torenvlietslaan en Torenvlietbrug gedurende ca. 3 maanden.
Omleiding van fietsers via het vrijliggende fietspad langs de Voorschoterweg. Maximale omrijdafstand
400m.

o

Afsluiting van het fietspad tussen Torenvlietslaan en Torenvlietbrug gedurende ca. 18 maanden.
Omleiding van fietsers via het vrijliggende fietspad langs de Voorschoterweg. Maximale omrijdafstand

o

3.6

400m.
Afsluiting van de Kooltuinweg/Achterweg voor doorgaand fietsverkeer gedurende de gehele
uitvoering. Omleiding van fietsers via de noordzijde (bestaande verbindingen en/of omleidingen).

Lengte tijdelijke N206 bij de varianten
Onderstaande tabel geeft voor de varianten de lengte van de tijdelijke N206 weer, gemeten tussen de
kruispunten N206/N441 en N206/Voorschoterweg.
Tabel 3.1: lengte tijdelijke N206

Varianten

Lengte tijdelijke N206
Verschil t.o.v.

Noord-

Zuid-

Zuid-

variant

variant 1

variant 2

Zuidvariant 3
Fase 1

Fase 2

Fase 3

2.430 m

2.430 m

2.760 m

2.430 m

2.840m

2.850 m

-

0m

+330 m

0m

+410 m

+420 m

noordvariant
Bron: Royal HaskoningDHV
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3.7

Start en duur gebruiksfase tijdelijke N206 bij de varianten
Onderstaande tabel geeft op basis van de actuele inzichten voor de varianten de duur van de gebruiksfase van de
tijdelijke N206 weer. In §4.14 worden de consequenties van de planning van het volledige project per variant
toegelicht.
Tabel 3.2: duur gebruiksfase tijdelijke N206

Varianten

Duur
gebruiksfase
tijdelijke N206

Noordvariant

Zuid-

Zuid-

Zuid-

(actueel)

variant 1

variant 2

variant 3

Fase 1

Fase 2

Fase 1

Fase 2

Fase 1

Fase 2

Fase 3

4 mnd.

13 mnd.

9 mnd.

7 mnd.

8 mnd.

4 mnd.

9 mnd.

Totaal 17 mnd.

Totaal 21 mnd.

Totaal 16 mnd.

Totaal 21 mnd.

Bron: Boskalis

3.8

Principe dwarsprofiel tijdelijke N206
Figuur 3.2 toont het principe dwarsprofiel van de tijdelijke N206. De tijdelijke N206 wordt uitgevoerd met
betonnen barriers aan de zijkanten van de weg. De totale breedte tussen de barriers is 7,0m (totale
verhardingsbreedte ruim 9m in verband met fundering). Op diverse plaatsen langs de tijdelijke N206 zijn
zogenaamde noisebarriers voorzien met een hoogte van 2,90m. Dit zijn betonnen barriers (hoogte 0,90m) met
daarop een geluidscherm (2,00m). De geluidschermen zijn plaatselijk nodig om een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat te bereiken (hiervan is sprake bij een maximale geluidstoename van 1,5 dB).

Figuur 3.2: principedwarsprofiel tijdelijke N206
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4

EFFECTEN

4.1

Inleiding
Per variant zijn de consequenties op de relevante onderzoeksaspecten uit de vergelijkingstabel onderzocht. Dit
hoofdstuk brengt per aspect, zoveel als mogelijk feitelijk en kwantitatief, de consequenties voor de varianten in
beeld.

4.2

Grondeigendom en/of – gebruik
Bij dit aspect gaat het erom of er bereidheid is van alle eigenaren van benodigde gronden tot medewerking aan
één of meerdere zuidvarianten. Zonder 100% zekerheid over beschikbaarheid van gronden kan niet voor een
zuidvariant worden gekozen. Het onteigenen van gronden voor de tijdelijke weg is zowel door de gemeente als
door de provincie uitgesloten. Om over de medewerking van de grondeigenaren uitsluitsel te krijgen zijn door
de provincie Zuid-Holland diverse gesprekken gevoerd met de grondeigenaren en zijn overeenkomsten
voorgelegd met verzoek tot instemming.
Omwille van de vertrouwelijkheid van de gesprekken en de privacy van de grondeigenaren geeft dit rapport
alleen inzicht of er per variant medewerking is van alle betreffende eigenaren.
Tabel 4.1: grondeigendom en/of -gebruik

Aspect

Criterium

Varianten
Noord-

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant

variant 1

variant 2

variant 3

Ja

Nee

Grond-

Medewerking

Nee stand van

Nee stand van

eigendom

van alle

zaken 31/1/2020

zaken 31/1/2020

en/of -gebruik

eigenaren

nog geen volledig

nog geen volledig

uitsluitsel van

uitsluitsel van

alle eigenaren.

alle eigenaren.

De noordvariant is 100% gelegen op provinciaal eigendom. Voor zover de bouwwegen liggen buiten de
systeemgrens – dit is voor de noordvariant het geval op het voormalig vliegveld Valkenburg - zijn er door
Boskalis afspraken gemaakt over grondgebruik. Voor de noordvariant is er geen belemmering gelet op het
grondeigendom en/of -gebruik.
Voor zuidvariant 1 zijn niet alle benodigde gronden beschikbaar.
Voor zuidvariant 2 zijn nog niet alle instemmingen schriftelijk vastgelegd, hetgeen een onzekerheid inhoudt
voor een tijdig vervolg.
Voor zuidvariant 3 zijn nog niet alle instemmingen schriftelijk vastgelegd, hetgeen een onzekerheid inhoudt
voor een tijdig vervolg.

Onderzoek zuidelijke varianten
tijdelijke verlegging N206

Pagina 16 van 68

PZH-2020-726029988
Defintieve versie d.d. 31 januari 2020

4.3

Uitvoerbaarheid
Bij uitvoerbaarheid gaat het er om of de varianten en het project voor Boskalis technisch en veilig uitvoerbaar
zijn.
Om de toelichting van de uitvoerbaarheid van de verschillende varianten te begrijpen is enige context rondom
de bouwmethode van de verdiepte ligging door Boskalis noodzakelijk. Als verdiept gelegen wegen onder de
grondwaterstand komen, dan moeten er een waterdichte constructie gemaakt worden om te voorkomen dat het
grondwater op of dicht onder de weg komt te staan. Boskalis heeft ervoor gekozen om de constructie waterdicht
te maken met behulp van een folie. Een andere veel toegepast methode om een waterdichte constructie te
maken is door beton te gebruiken. Voordeel van een folieconstructie is dat er veel minder materiaalgebruik is
(geen beton en staal) en er een stuk minder bouwoverlast is, omdat een folieconstructie niet op palen
gefundeerd hoeft te worden.
Om de folieconstructie aan te brengen heeft Boskalis een werkwijze aangeboden die zich het beste laat
omschrijven als een ‘treintje’. Het treintje loopt voor het gehele werk van oost naar west. Samengevat bestaat dit
treintje uit de volgende stappen:
1.

Aanbrengen van damwanden langs de verdiepte ligging;

2.

Aanbrengen van damwanden haaks op de verdiepte ligging om compartimenten (ook wel ‘moot’
genoemd) te maken. Dit wordt gedaan om het gebied wat bemaald moet worden zo klein mogelijk te
houden. In totaal worden er 32 compartimenten/moten gemaakt;

3.

Aanbrengen van injectieslangen in de grond, waarna er door deze slangen op grote diepte een gel in de
grond wordt ingebracht. Samen met damwanden zorgt deze gel voor een waterdichte ‘bak’ in de grond;

4.

Het grondwater in de ‘bak’ wordt weggepompt, zodat er droog ontgraven kan worden;

5.

Het zand wordt ontgraven tot de diepte waar de folie moet komen en het zand wordt met vrachtwagens
afgevoerd naar het tijdelijke depot op het terrein van het voormalig vliegkamp;

6.

De folie wordt aangebracht;

7.

Het zand vanuit het depot wordt aangebracht bovenop de folie om te zorgen voor genoeg tegendruk voor
het toekomstige grondwater onder de folie;

8.

De wanden van de verdiepte ligging worden opgebouwd boven op het zand, ook worden binnen de
folieconstructie de (funderingen van de) viaducten Valkenburg I en Valkenburg II opgebouwd;

9.

De weg en de regenwaterafvoer worden gebouwd;

10.

De damwanden die onder punt 1 zijn aangebracht worden weer verwijderd. (de haakse damwanden van
punt 2 worden weggehaald als het treintje bij dat punt is aangekomen).

Het is belangrijk dat dit treintje zoveel mogelijk onderbroken (efficiënt) door kan gaan, om risico’s op
beschadiging van de folie te minimaliseren. Het ‘treintje’ is gevisualiseerd in figuur 4.1 op de volgende pagina.
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Figuur 4.1: werkmethodiek aanleg folieconstructie
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Onderstaande tabel toont de effecten van de varianten op het aspect uitvoerbaarheid.
Tabel 4.2: uitvoerbaarheid door Boskalis

Aspect

Criterium

Varianten
Noord-variant

Uitvoerbaarheid

Uitvoerbaar?

Ja

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant 1

variant 2

variant 3

Ja

Ja

Ja

door Boskalis

De noordvariant betreft de variant waarbij de tijdelijke verlegging van de N206 aan de noordzijde van de
bestaande N206 wordt gerealiseerd. Deze tijdelijke N206 wordt in twee fasen aangebracht. Het westelijke
gedeelte wordt zo laat mogelijk aangebracht om het gebruik van de tijdelijke N206 langs de woonwijk zo kort
mogelijk te houden. De realisatie van de verdiepte ligging kan bij de noordvariant in 1 vloeiende fase uitgevoerd.
Bouwwegen ten behoeve van de aanleg van de verdiepte ligging zijn gelegen aan de zuidzijde van de N206;
logistieke afwikkeling van materialen en materieel in en uit de verdiepte bak vindt plaats via de bouwwegen. De
noordvariant is voor Boskalis technisch en veilig (bouwveiligheid) uitvoerbaar.
Zuidvariant 1 is de variant waarbij de tijdelijke N206 volledig aan de zuidzijde van de bouwkuip voor de
verdiepte ligging ligt. Bouwwegen ten behoeve van de aanleg van de verdiepte ligging zijn gelegen aan de
zuidzijde van de tijdelijke N206. De logistieke afwikkeling van materialen en materieel in en uit de verdiepte
bak vindt plaats via de tijdelijke N206 naar de bouwwegen, dit vergt aanpassing aan materieel (transport
zand/grond) en de transportafstanden worden langer. Bij deze variant is er dus veel vermenging van
bouwverkeer met verkeer op de tijdelijke N206. De verkeersregelinstallatie bij aansluiting N206/Voorschoterweg
dient een andere configuratie te krijgen (extra fasen voor bouwverkeer). De tijdelijke N206 doorkruist de locaties
waar de aansluitingen Valkenburg-West en -Oost moeten worden gerealiseerd. Voor de (af)bouw van deze
aansluitingen dient het verkeer eerst weer door de verdiepte ligging te worden geleid, alvorens deze
aansluitingen kunnen worden afgebouwd. Zuidvariant 1 is voor Boskalis technisch en veilig (bouwveiligheid)
uitvoerbaar.
Zuidvariant 2 is de variant waarbij de tijdelijke N206 volledig aan de zuidzijde van de bouwkuip voor de
verdiepte ligging ligt en uitbuigt via het voormalig vliegveld Valkenburg. Voor zuidvariant 2 is een in- en
uitvoeger nodig voor bouwverkeer op de tijdelijke N206, omdat er geen ruimte is voor de inpassing van zowel de
tijdelijke N206 als de bouwweg ter hoogte van aansluiting Valkenburg-Oost. Zwaar bouwverkeer via de
Zonneveldslaan is ongewenst. Deze in- en uitvoeger is nodig voor het bouwverkeer dat van buiten het
projectgebied komt (dus niet voor de zand/grondtransporten tussen de verdiepte ligging en het depot).
Bouwwegen zijn gelegen tussen de huidige en tijdelijke N206; logistieke afwikkeling van materialen en
materieel in en uit de verdiepte bak vindt plaats via de bouwwegen, de bouwweg kruist ongelijkvloers de
tijdelijke N206. Zuidvariant 2 is voor Boskalis technisch en veilig (bouwveiligheid) uitvoerbaar.
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Zuidvariant 3 is een variant waarbij de tijdelijke N206 bij Duinzicht een zuidligging kent en direct oostelijk van
de volkstuinen de bouwkuip kruist om vervolgens het tracé van de noordvariant te volgen. Bouwwegen zijn
gelegen tussen de huidige en tijdelijke N206; logistieke afwikkeling van materialen en materieel in en uit de
verdiepte bak vindt plaats via de bouwwegen, de bouwweg kruist ongelijkvloers de tijdelijke N206.
Zuidvariant 3 kent 3 fasen. In fase 1 wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke N206-noordoost. De
werkzaamheden aan de verdiepte ligging bij aansluiting Valkenburg-Oost kunnen tot en met
compartiment/moot 9 (ter hoogte van de Achterweg) worden uitgevoerd, waarna een verbinding gemaakt moet
worden tussen de tijdelijke N206-noordoost en de tijdelijke N206-zuid. Deze verbinding gaat over de verdiepte
bak op maaiveldhoogte. Hierna worden de compartimenten/moten 10 t/m 32 van de verdiepte ligging gebouwd.
Voor de afbouw van de kruising tussen de tijdelijke N206 en de verdiepte ligging is fase 3 voorzien, waarbij de
tijdelijke N206 geheel aan de zuidzijde ligt en waarbij het verkeer van de tijdelijke N206 gebruik maakt van de
op- en afritten van aansluiting Valkenburg-Oost.
Zuidvariant 3 is voor Boskalis technisch en veilig (bouwveiligheid) uitvoerbaar.

4.4

Woon- en leefmilieu

4.4.1

Geluid
Per variant zijn de effecten voor het aspect ‘geluid’ onderzocht.
Aangezien het om de aanleg van een tijdelijke weg gaat die korter dan 10 jaar in gebruik is, hoeft voor geluid
niet getoetst te worden aan de wettelijke normen (Wet geluidhinder). Het is echter wel nodig om in het kader
van een goede ruimtelijke ordening een aanvaardbaar woon- en leefklimaat na te streven in de tijdelijke situatie.
Van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is sprake bij een maximale toename van 1,5 dB. Dit verschil is met
het menselijk oor niet waarneembaar.
De geluidmodellen die aan het akoestische onderzoek in het PIP ten grondslag hebben gelegen zijn als
uitgangspunt genomen voor de berekeningen. Hierbij zijn uitgangspunten gesteld ten aanzien van de
verkeersintensiteit, snelheid en type wegdek.
Voor dit onderzoek zijn berekeningen uitgevoerd met het geluidmodel waarbij elke variant is gemodelleerd. De
geluidbelastingen zijn berekend voor bestaande woningen in de eerste lijn en enkele controlepunten.
Onderstaande tabel toont de effecten van de varianten op het aspect geluid. Om de toename te beperken tot <
1,5 dB zijn er voor alle varianten geluidschermen nodig. De schermen worden uitgevoerd als zogenaamde
noisebarrier, waarbij op een barrier van 0,90m hoog een 2m hoog scherm wordt geplaatst; totale hoogte 2,90m.
De locaties waar de noisebarriers geplaatst moeten worden, verschillen per variant.
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Tabel 4.3: effecten voor geluid

Aspect

Geluid

Criterium

Aanvaardbaar
woon- en
leefklimaat

Varianten
Noord-

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant

variant 1

variant 2

variant 3

Voldoet, met

Voldoet, met

Voldoet, met

Voldoet, met

2,90m hoge

2,90m hoge

2,90m hoge

2,90m hoge

noisebarriers.

noisebarriers.

noisebarriers.

noisebarriers.

>2,275 m

50 m

960 m

990 m

-

1.130 m

525 m

210 m

>2,275 m

1.180 m

1.485 m

1.200 m

(toename <
1,5dB)
Schermen
noordzijde
Schermen
zuidzijde
Totaal lengte
schermen

De noordvariant voldoet aan het beoordelingskader voor geluid, dankzij de maximumsnelheid op de tijdelijke
N206 van 50 km/u en een 2,90m hoog geluidscherm langs de gehele noordzijde van de tijdelijke N206.
De zuidvarianten voldoen eveneens aan het beoordelingskader voor geluid, dankzij de maximumsnelheid op de
tijdelijke N206 van 50 km/u en een 2,90m hoog geluidscherm op diverse locaties.

4.4.2

Trillingen
Voor de tijdelijke N206 is er geen wettelijk kader waaraan voldaan moet worden, maar er moet wel sprake zijn
van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Om te bepalen of daarvan sprake is, wordt normaal gesproken de mate en
aanvaardbaarheid van trillinghinder beoordeeld aan de hand van SBR meet-en beoordelingsrichtlijn deel B
“Trillingen; hinder voor personen in gebouwen” (SBR-B). In de betreffende richtlijn zijn streefwaarden
opgenomen ter voorkoming van trillinghinder.
Voertuigen kunnen vanwege de dynamische belasting trillingen in de bodem veroorzaken. Deze trillingen
kunnen zich verplaatsen naar de omgeving en de woningen. Of die trillingen kunnen leiden tot voelbare
trillingen en daarmee tot (mogelijke) hinder in de woningen, hangt af van een aantal factoren:
•

De afstand tot woningen;

•

De samenstelling van het verkeer;

•

De rijsnelheid;

•

Wegdekverharding en verkeersremmende maatregelen;

•

Bodemgesteldheid.
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4.4.2.1

Afstand tot woningen
De kortste afstand tot de woningen bedraagt 7 meter in zuidvariant 1. Uitgangspunt bij deze variant is dat deze
woning wordt aangekocht, dan resteert nog één woning binnen een afstand van 10 meter. Ook in zuidvariant 2
is er 1 woning gelegen binnen 10 meter afstand. Bij de overige varianten bedraagt de afstand meer dan 10m.

4.4.2.2

Samenstelling van het verkeer
Op de tijdelijke N206 rijdt hetzelfde verkeer dat in de huidige situatie ook op de huidige N206 rijdt. Voelbare
trillingen worden in beginsel alleen veroorzaakt door zwaar vrachtverkeer. Met uitzondering van zuidvariant 1
rijdt het zware bouwverkeer niet over de tijdelijke N206 maar over bouwwegen, die op grotere afstand van
woningen zijn gelegen. Het aandeel zwaar bouwverkeer op de huidige N206 bedraagt ca. 4% van het totale
verkeer.

4.4.2.3

De rijsnelheid
De rijsnelheid op de tijdelijke N206 bedraagt 50 km//u en ligt daarmee lager dan op de huidige N206 (80 km/u).
Door deze lagere snelheid is de dynamische belasting lager.

4.4.2.4

Wegdekverharding en verkeersremmende maatregelen
De tijdelijke N206 wordt voorzien van een egale asfaltverharding. Door de afwezigheid van naden vindt er geen
of verminderde aanstoting van de bodem plaats. Op de tijdelijke N206 zijn geen verkeersremmende maatregelen
voorzien. Door de egale asfaltverharding en de afwezigheid van verkeersremmende maatregelen is de kans op
hinder als gevolg van voelbare trillingen nihil.

4.4.2.5

Bodemgesteldheid
Uit gegevens van Dinoloket over de samenstelling van de bodem ter plaatse van het plangebied blijkt dat de
eerste 2 meter hoofdzakelijk uit klei of leem bestaat. Op grotere diepte bevinden zich vooral zandlagen. Vanwege
het toepassen van een asfaltverharding met onderlaag wordt een deel van de bodem afgegraven. De
eigenschappen van de onderliggende zandlagen is zodanig dat de kans op hinder als gevolg van voelbare
trillingen nihil is.
Onderstaande tabel toont de effecten van de varianten op het aspect trillingen.
Tabel 4.4: effecten voor trillingen

Aspect

Criterium

Varianten
Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant 1

variant 2

variant 3

Nee, op de

Nee, op de

Nee, op de

voelbare

dichtstbij

dichtstbij

dichtstbij gelegen

trillingen

gelegen woning

gelegen

2 woningen na

na

woning na

Noord-variant

Trillingen

Risico op

Nee

Voor de noordvariant geldt dat gelet op de afstand tot woningen, het beperkte aandeel zwaar vrachtverkeer op
de tijdelijke N206, de beperkte rijsnelheid van 50 km/u, het toepassen van een egale asfaltverharding zonder
verkeersremmende maatregelen alsmede de bodemgesteldheid, wordt de kans op voelbare trillingen in de
omliggende woningen als verwaarloosbaar gering ingeschat.
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Bij de zuidvarianten wordt de kans op voelbare trillingen over het algemeen als verwaarloosbaar gering
ingeschat. Bij de zuidvarianten 1 en 2 is er echter 1 woning gelegen binnen een afstand van 10m. Hiervoor geldt
dat de kans op voelbare trillingen niet uit te sluiten is. Ook bij zuidvariant 3 zijn voelbare trillingen op de
dichtsbijgelegen woningen (2 woningen op ca. 12m afstand) niet uit te sluiten.

4.4.3

Luchtkwaliteit
Voor de beoordeling van de effecten van het gebruik van de tijdelijke weg op de lokale luchtkwaliteit zijn de
jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) en zeer fijn stof (PM2,5) van belang. Voor het
voorgenomen tracé en de verschillende varianten is de lokale luchtkwaliteit berekend voor de maatgevende
stoffen NO2 en PM10. De concentraties PM10 en PM2,5 hangen sterk samen. In de praktijk blijkt dan ook dat als aan
de grenswaarde voor PM10 wordt voldaan, ook de grenswaarde voor PM2,5 wordt nageleefd. Desalniettemin zijn
berekeningen uitgevoerd om de concentraties PM2,5 te bepalen op een aantal beoordelingspunten.
Hierbij zijn de concentraties vanwege de tijdelijke weg gecumuleerd met de heersende
achtergrondconcentraties (inclusief bouwverkeer).
Onderstaande tabel toont de effecten van de varianten op het aspect luchtkwaliteit.
Tabel 4.5: effecten voor luchtkwaliteit

Aspect

Criterium

Varianten
Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant 1

variant 2

variant 3

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Noord-variant
Luchtkwaliteit

Grenswaarde
stikstofdioxide
(NO2)
Grenswaarde
fijnstof (PM10)
Grenswaarde
zeer fijnstof
(PM2,5)
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4.4.3.1

Grenswaarde stikstofdioxide (NO2)
Uit de uitgevoerde berekeningen volgt dat de concentratie NO 2 in alle varianten niet meer bedraagt dan 20
µg/m3, behoudens lokaal ter plaatse van de directe nabijheid van de tijdelijke weg. In alle varianten wordt de
grenswaarde voor NO2 van 40 µg/m3 ruimschoots in acht genomen. Er is geen noemenswaardig verschil in de
berekende concentraties NO2 tussen de verschillende varianten.

4.4.3.2

Grenswaarde fijn stof (PM10)
De concentratie PM10 in alle varianten bedraagt niet meer dan 20 µg/m3. In alle varianten wordt de grenswaarde
voor PM10 van 40 µg/m3 ruimschoots in acht genomen. Er is geen verschil in de berekende concentraties PM 10
tussen de verschillende varianten.

4.4.3.3

Grenswaarde ultrafijn stof (PM2,5)
De concentratie PM2,5 (zeer fijn stof) blijkt in alle varianten niet meer dan 11,4 µg/m 3 te bedragen. In alle
varianten wordt daarom voldaan aan de grenswaarde van 25 µg/m3.

4.4.3.4

Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)
Voor scholen, kinderopvang en bejaarden-, verpleeg- of verzorgingstehuizen geldt het Besluit gevoelige
bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) (Stb. 2009, 14, laatst gewijzigde Stb. 2015, 231).
Dit besluit kan beperkingen geven voor genoemde functies in de nabijheid van provinciale wegen en rijkswegen.
Van beperkingen is sprake als voldaan wordt aan beide criteria, namelijk:
1.

Genoemde functies zijn gelegen binnen 300 meter vanaf de rand van rijkswegen of 50 meter vanaf de
rand van provinciale wegen.

2.

Op die locatie sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de grenswaarden.

Ad 1.
De bestaande rijkswegen zijn op meer dan 500 meter gelegen. Scholen en een bejaardentehuis zijn wel gelegen
binnen 50 meter van de provinciale weg. Aan de eerste voorwaarde wordt voldaan.
Ad 2.
De grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) bedragen voor beide stoffen
40 µg/m3 (bijlage II Wet milieubeheer). Zoals uit de berekeningen van de lokale luchtkwaliteit blijkt bedraagt de
concentratie NO2 ter plaatse van de bebouwing in het algemeen en voor gevoelige functies niet meer dan 20
µg/m3. Voorts blijkt uit de berekeningen dat de concentratie PM10 ter plaatse van de bebouwing in het algemeen
en gevoelige functies in het bijzonder eveneens niet meer bedraagt dan 20 µg/m 3. Er is dus geen sprake van een
overschrijding van de grenswaarde. Evenmin is sprake van een dreigende overschrijding van de grenswaarde,
immers de heersende concentraties NO2 en PM10 bedragen de helft van de grenswaarden. Omdat er dus geen
sprake is van een overschrijding of een dreigende overschrijding van de grenswaarden wordt aan de tweede
voorwaarde niet voldaan.
Omdat niet aan beide voorwaarden wordt voldaan, zijn er ten aanzien van de luchtkwaliteit voor gevoelige
bestemmingen, zoals scholen, kinderopvang en bejaarden-, verpleeg- of verzorgingstehuizen, geen beperkingen.
Voor de volledigheid wordt het volgende opgemerkt. In de Wet milieubeheer zijn grenswaarden geformuleerd.
Deze moeten in acht worden genomen. Daarnaast heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO ook
advieswaarden gegeven in relatie tot gezondheidsaspecten. Voor NO 2 geldt een advieswaarde van 40 µg/m3 en
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voor PM10 geldt een advieswaarde van 20 µg/m3. De berekende concentraties NO2 en PM10 langs de N206 zijn niet
hoger dan de advieswaarden van de WHO.

4.4.4

Externe veiligheid
Het externe veiligheidsaspect is aan de orde bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Via de N206 worden
gevaarlijke stoffen getransporteerd en dus ook via de tijdelijke verlegging van de N206. Het aantal en soort
gevaarlijke transporten verschilt niet ten opzichte van de huidige situatie; slechts de ligging van de N206 wijzigt
en verschilt per variant.
Bij het aspect ‘externe veiligheid’ wordt onderscheid gemaakt in het Plaatsgebonden Risico (PR) en het
GroepsRisico (GR).
Het PR is de frequentie per jaar dat een persoon, die permanent en onbeschermd zou verblijven in de directe
omgeving van een transportroute, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen op die route. De
omvang van het PR is geheel afhankelijk van de aard en omvang van het transport van gevaarlijke stoffen en de
ongevalsfrequentie van het transportmiddel op de route. Voor een individu geeft het PR een kwantitatieve
indicatie van het risico dat hij loopt wanneer hij zich onbeschermd in de omgeving van een transportroute
bevindt. Deze risicoafstand zorgt ervoor dat de individuele overlijdenskans van de burger niet groter mag zijn
dan 10-6 per jaar en geldt als wettelijke norm voor het plaatsgebonden risico. Naast de wettelijke grenswaarde
voor kwetsbare objecten is er een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten van toepassing. De richtwaarde
PR 10-6 per jaar voor beperkt kwetsbare objecten dient op een bepaald tijdstip zoveel mogelijk te zijn bereikt en
zoveel mogelijk in stand te worden gehouden. Of een object kwetsbaar of beperkt kwetsbaar is, is bepaald in
artikel 1, lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).
Het GR is de cumulatieve overschrijdingsfrequentie dat per jaar ten minste tien personen slachtoffer worden
van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het GR wordt weergegeven in een zogenaamde f/N-curve waarin op de
verticale as de cumulatieve overschrijdingsfrequentie (f) op het aantal doden per jaar en op de horizontale as het
aantal doden logaritmisch is weergegeven. Voor het GR geldt een oriëntatiewaarde waaraan getoetst wordt. De
oriëntatiewaarde is geen harde norm, maar geldt als richtwaarde. Deze oriëntatiewaarde wordt gevormd door de
rechte lijn die in een zogenaamde f/N curve van het punt 10 doden, frequentie 10-4 per jaar per kilometer door
het punt 100 doden, frequentie 10-6 per jaar per kilometer gaat.
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Per variant is gerekend aan zowel het PR als GR.
Onderstaande tabel toont de effecten van de varianten voor het aspect externe veiligheid.
Tabel 4.6: effecten voor externe veiligheid

Aspect

Criterium

Varianten
Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant 1

variant 2

variant 3

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Noord-variant
Externe

Plaatsgebonden

veiligheid

Risico (PR)
GroepsRisico (GR)

Het maatgevend GR (het GR op de kilometer met het hoogste GR) is in alle varianten gelijk. Bij
infrastructuurprojecten is de kilometer met het hoogste GR maatgevend voor het gehele project 1. De kilometer
met het hoogste GR ligt in alle varianten op dezelfde locatie, nabij de aansluiting N206/Voorschoterweg. Op het
trajectdeel bij Valkenburg is het GR lager in de zuidvarianten 2 en 3 dan bij de noordelijke variant en
Zuidvariant 1. In geen van de varianten vormt het GR een knelpunt.
Uit de berekening blijkt dat het PR voor alle varianten in alle fasen kleiner is dan 10-6. Dat betekent dat het PR
geen beperkingen oplegt aan de mogelijke varianten en ook niet onderscheidend is tussen de varianten.
Voor zowel de noordvariant als alle zuidelijke varianten in alle fasen geldt dat de externe veiligheid
aanvaardbaar is.

1

Dit is vastgelegd in de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) van het ministerie van I&W.
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4.4.5

Afstand tot woningen en scholen
Tijdens de bewonersavonden en raadsvergaderingen over de tijdelijke N206 is gesproken over de afstand tussen
enerzijds de tijdelijke N206 en anderzijds de woningen en scholen.
Voor elk van de varianten is de afstand tot (de gevels van) woningen en scholen bepaald.
Tabel 4.7: afstand tot (gevels van) woningen en scholen2

Aspect

Criterium

Varianten
Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant 1

variant 2

variant 3

0

1 (afstand 8 m)

1 (afstand 8 m)

0

1 (kortste

0

0

2 (kortste

Noord-variant

Afstand tot

Aantal woningen

woningen

< 10m

(adressen)

Aantal woningen
tussen 10 m tot 20

afstand 19 m)

afstand 12 m)

m afstand
Aantal woningen

31

1

1

2

31

2

2

3

33

3

2

1

32 m

97 m

251 m

251 m

100 m

160 m

408 m

405 m

tussen 20 m tot 30
m afstand
Aantal woningen
tussen 30 m tot 40
m afstand
Aantal woningen
tussen 40 m tot 50
m afstand
Afstand tot

De Dubbelburg

scholen
De Burcht

Voor de noordvariant geldt dat de kortste afstand tussen de tijdelijke N206 en de dichtstbij gelegen woning 19m
is. In de afstandsklasse van 20m tot 30m bevinden zich 31 woningen. Op een afstand tussen 30m en 40m staan
31 woningen en in de afstandsklasse 40m tot 50 vallen 33 woningen. De school De Dubbelburg ligt bij de
noordvariant op 32m afstand. De afstand tot de school De Burcht is groter: 100m.
Bij zuidvariant 1 is de kortste afstand tot een woning 7m. Dit betreft een woning die bij variant 1 wordt
aangekocht, omdat de gronden van deze eigenaar benodigd zijn voor de tijdelijke verlegging. Daarnaast is er nog
1 andere woning gelegen binnen 10m afstand (afstand 8m). Bij deze eigenaar zijn geen gronden benodigd voor
de tijdelijke verlegging. Wel zullen hier noisebarriers worden toegepast.
Op een afstand van 10m tot 20m zijn geen woningen gelegen. In de afstandsklasse van 20m tot 30m bevindt zich
1 woning. Op een afstand tussen 30m en 40m staan 2 woningen en in de afstandsklasse 40m tot 50 vallen 3
woningen. De school De Dubbelburg ligt op 97m afstand. De afstand tot de school De Burcht is groter: 160m.

2

Voor de berekeningen is uitgegaan van de afstand tussen de kantstreep van de tijdelijke N206 en de gevels van woningen en scholen.
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Bij zuidvariant 2 is de kortste afstand tot een woning 8m. Er bevinden zicht geen andere woningen op een
afstand tot 20m. In de afstandsklasse van 20m tot 30m bevindt zich 1 woning. Op een afstand tussen 30m en
40m staan 2 woningen evenals in de afstandsklasse 40m tot 50. De school De Dubbelburg ligt op ca. 250m
afstand en de school De Burcht op ca. 400m.
Bij zuidvariant 3 is de kortste afstand tot een woning 12m (fase 3). Gedurende de uitvoering, die verschillende
fasen kent, bevinden zich 2 woningen in de afstandsklasse van 10m tot 20m en 2 woningen in de afstandsklasse
van 20m tot 30m. Er bevinden zich 3 woningen op een afstand tussen 30m en 40m en 1 woningen op een afstand
tussen 40m en 50m. De school De Dubbelburg ligt op ca. 250m afstand en de school De Burcht op ca. 400m.

4.5

Natuur en landschap

4.5.1

Stikstof en beschermde plant- en diersoorten
Bij het aspect ‘natuur’ gaat het om mogelijke effecten met betrekking tot Natura2000-gebieden en om mogelijke
effecten op strikt beschermde plant- en diersoorten in het kader van de Wet natuurbescherming.
Onderstaande tabel toont de effecten van de varianten voor het aspect natuur.
Tabel 4.8: effecten voor natuur

Aspect

Criterium

Varianten
Noord-variant

Natuur

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant 1

variant 2

variant 3

Nature 2000-

Geen directe effecten.

gebieden

Onherroepelijke vergunning Nb-wet voorziet wat betreft stikstofdepositie
in zowel de aanlegfase als de gebruiksfase.
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Geen nader

Ontheffing nodig i.v.m. platte schrijforen en

plant- en

onderzoek of nieuwe

vaatplanten (mogelijk). Voor vaatplanten

diersoorten

ontheffing nodig.
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4.5.1.1

Stikstofdepositie
Voor alle varianten geldt dat geen sprake is van directe aantasting van instandhoudingsdoelstellingen van
Natura 2000-gebied. Indirecte effecten (uitgezonderd stikstof) zijn niet te verwachten, aangezien de tijdelijke
weg niet direct naast het Natura 2000-gebied wordt aangelegd. Voor de RijnlandRoute is een vergunning Wet
natuurbescherming (Wnb) verleend. Deze vergunning is onherroepelijk en voorziet zowel in de gebruiksfase na
aanleg van de RijnlandRoute als in de aanleg zelf. Het vergunde niveau is gebaseerd op worst-case benadering,
zijnde de gebruiksfase na aanleg van de RijnlandRoute.

4.5.1.2

Beschermde plant- en diersoorten
De noordelijke variant wordt geheel aangelegd aan de noordzijde van de N206; tussen de bestaande bebouwing
en de huidige N206. De werkzaamheden vallen binnen de grenzen van de in 2015 verkregen ontheffing Flora- en
faunawet en de vergunning Natuurbeschermingswet voor de RijnlandRoute. In 2018 is door TAUW een
natuurtoets uitgevoerd, waar geen bijzonderheden anders dan bekend uit naar voren zijn gekomen. Dit
betekent dat voor de aanleg van de noordelijke variant geen aanvullend onderzoek of nieuwe ontheffing hoeft te
worden verleend.
Voor alle zuidvarianten geldt dat de platte schijfhoren (een slakkensoort) voorkomt in de watergangen van het
zoekgebied. Voor de zuidvarianten worden watergangen aangetast die niet vallen binnen de al afgegeven
ontheffing Flora- en faunawet. Het dempen, vergraven of aanleggen van duikers leidt tot aantasting van
verblijfplaatsen van deze soorten. Deze activiteit is ontheffingsplichtig in het kader van de Wet
natuurbescherming en valt niet binnen de al verkregen ontheffing Wnb voor de Rijnlandroute. De doorlooptijd
van een ontheffing bedraagt 13(+7) weken en dient in dit geval voorafgaand aan een aanvraag
omgevingsvergunning ingediend te worden. Voor fysieke ingrepen in watergangen is een ontheffing Wnb
noodzakelijk, inclusief de volgende mitigerende en compenserende maatregelen:
•

Indien grote delen van de watergang worden gedempt: Vóór aanvang van de werkzaamheden aan
watergangen, wordt alternatief habitat (geen tijdelijke watergang) voor de platte schijforen gerealiseerd.
Het nieuwe leefgebied wordt aangesloten op bestaand leefgebied van het netwerk van bestaande
poldersloten, waarbij de nieuwe watergangen dezelfde opbouw hebben (qua diepte, breedte en talud) als
die gedempt worden;

•

Waterplanten (met daaraan de platte schijfhoren) worden uit de te dempen delen van de watergangen
overgezet naar de nieuwe watergangen of in de te behouden deel van watergang;

•

Waterplanten worden verplaatst in de periode van april tot november.

Ten behoeve van de aanleg en gebruik van bouwwegen en/of de tijdelijke N206 worden in alle zuidvarianten
ingrepen in bermen uitgevoerd van wegen op het voormalig vliegveld. In deze bermen langs de bestaande
verharding groeit dreps (soort grassoort) en mogelijk andere strikt beschermde vaatplanten (glad biggenkruid en
scherpkruid). Voor het aantasten van groeilocaties van deze soort is een ontheffing Wnb noodzakelijk. Op dit
moment is onbekend of en waar deze vaatplanten langs de toekomstige bouwweg groeien. Om te bepalen of een
ontheffing Wnb noodzakelijk is, dient bepaald te worden waar deze vaatplanten bloeien. Dit kan uitgevoerd
worden in de bloeiperiode; van globaal juni en juli. Pas als de exacte groeilocaties van deze vaatplanten bekend
zijn, kan worden bepaald of een ontheffing Wnb noodzakelijk is. De doorlooptijd van een ontheffing bedraagt
13(+7) weken en dient in dit geval voorafgaand aan een aanvraag omgevingsvergunning ingediend worden.
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4.5.2

Aantal te kappen bomen
Bij het aspect ‘landschap’ is gekeken naar het effect per variant op het aantal te kappen bomen. Bomen die voor
de eindsituatie gekapt moeten worden zijn daarbij buiten beschouwing gelaten, omdat dat niet onderscheidend
is tussen de varianten. Er is onderscheid gemaakt tussen te kappen vergunningsplichtige bomen en nietvergunningsplichtige bomen. Conform de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van gemeente Katwijk geldt
de vergunningsplicht voor een houtachtig, overblijvend gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van
minimaal 15cm, op 130cm hoogte boven maaiveld.
Tabel 4.9: effecten voor landschap

Aspect

Te kappen bomen
noordzijde

Criterium

Varianten
Noord-

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant

variant 1

variant 2

variant 3

119

49

5

5

40

5

0

0

159

54 tot 2134

5 tot 1644

5 tot 1643

Vergunningsplichtig
Niet-vergunningsplichtig
Totaal

Voor de noordvariant moeten in totaal 159 bomen worden gekapt, waarvan 119 vergunningsplichtig. De bomen
moeten wijken, omdat ze of op het tracé van de noordvariant staan of ze moeten wijken in verband met de
inrichting van de parkstrook die samenhangt met de noordvariant (o.a. als gevolg van de te realiseren nieuwe
primaire watergang noordelijk van de noordvariant).
Voor zuidvariant 1 moeten ten zuiden van de N206 in totaal 54 bomen worden gekapt, waarvan 49
vergunningpslichtig. Indien het inrichtingsplan voor de parkstrook ongewijzigd blijft, dan moeten de bij de
noordvariant weergegeven te kappen bomen (159 bomen) ook bij zuidvariant 1 nog worden gekapt. Bij
zuidvariant 1 gaat het, afhankelijk van de uiteindelijke keuzes voor het inrichtingsplan voor de parkstrook, om
minimaal 54 te kappen bomen en maximaal 213 te kappen bomen.
Voor zuidvariant 2 en 3 moeten ten zuiden van de N206 in totaal 5 vergunningplichtige bomen worden gekapt.
Indien het inrichtingsplan voor de parkstrook ongewijzigd blijft, dan moeten de bij de noordvariant
weergegeven te kappen bomen (159 bomen) ook bij de zuidvariant 2 en 3 nog worden gekapt. Bij de zuidvariant
2 en 3 gaat het, afhankelijk van de uiteindelijke keuzes voor het inrichtingsplan voor de parkstrook, om
minimaal 5 te kappen bomen en maximaal 164 te kappen bomen.

3

Het aantal te kappen bomen is afhankelijk van de definitieve inrichting van de parkstrook.
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4.6

Waterhuishouding
Bij dit aspect gaat het erom of er een goed functionerende waterhuishouding bij elke variant te realiseren is. Om
hier uitsluitsel over te krijgen heeft afstemming plaatsgevonden met het Hoogheemraadschap van Rijnland; zij
is het bevoegd gezag voor de te verlenen watervergunningen voor ingrepen in de waterhuishouding.
Onderstaande tabel toont de consequenties van de varianten voor dit aspect.
Tabel 4.10: effecten voor waterhuishouding

Aspect

Criterium

Varianten
Noord-variant

Water-

Haalbare

huishouding

waterhuishouding

Ja

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant 1

variant 2

variant 3

Ja, met

Ja, met

Ja, met

maatregelen

maatregelen

maatregelen

Voor de noordvariant heeft Boskalis de watervergunning aangevraagd.
Voor alle zuidvarianten geldt dat een hoofdwatergang ten zuiden van de Kooltuinweg (ter hoogte van
aansluiting Valkenburg-West) in de tijdelijke situatie ruimtelijk niet meer inpasbaar is. Deze watergang
functioneert als afvoer van het gebied ten zuiden van de N206 en voert het water uit dit gebied af via de duiker
onder de N206 en via de watergangen in Valkenburg naar de Oude Rijn. In de eindsituatie blijft deze watergang
noodzakelijk, maar voor de tijdelijke situatie is naar een alternatief gezocht. Met het Hoogheemraadschap van
Rijnland, Rijksvastgoedbedrijf en eigenaren is dit alternatief gevonden in de vorm van het graven van een
alternatieve afvoerende watergang op het voormalig vliegveld naar de Oude Rijn en het vergraven van diverse
watergangen aan de zuidzijde van de N206.

4.7

Archeologie
De varianten zijn onderzocht op haalbaarheid voor het aspect archeologie. Daarbij zijn met name eerder
uitgevoerde onderzoeken beoordeeld en zijn de varianten geprojecteerd op de resultaten daarvan. Op basis
daarvan is een archeologische verwachting opgesteld en beschreven welke onderzoeken nog noodzakelijk zijn
bij de realisatie van de betreffende variant.
De volgende uitgangspunten zijn gesteld:
•

conform het Bestemmingsplan Tijdelijk Gebruik Locatie Valkenburg is op de PLV ter hoogte van de
vastgestelde behoudenswaardige vindplaatsen slechts ontgraving van de bovenste 30 cm (bouwvoor)
toegestaan. Een ophoging mag maximaal 50 cm bedragen;

•

binnen het provinciaal Inpassingsplan zijn alle terreinen, met uitzondering van een deel van de in situ te
behouden houten funderingspalen van de Romeinse weg, archeologisch gezien vrijgegeven;

•

het profiel van de tijdelijke, 11 m brede N206 bestaat uit 50 cm zand, 30 cm puin en 18 cm asfalt. Dit
betekent een benodigde verticale ruimte van 98 cm (lees 1 m).

•

De gemeente Katwijk eist een drooglegging (het verschil tussen maaiveld en polderpeil) van minimaal 1,1
m – (nieuw) peil;

•

Er wordt beoogd om zoveel als mogelijk gebruik te maken van op de PLV aanwezige, dus al bestaande
wegen;
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•

Archeologische vindplaatsen 1 en 17 dienen in principe in situ bewaard te worden. De vindplaatsen 7 en 8
dienen ex situ, door opgraving te worden behouden. Deze opgravingen vinden in 2020 plaats in het kader
van de ontwikkeling PLV.

•

In alle varianten is een gronddepot voorzien. Dit depot zal zodanig worden gepositioneerd en eventueel
aangepast, zo dat deze buiten de bestaande archeologische vindplaatsen valt.

Figuur 4.2: overzicht archeologische vindplaatsen Locatie Valkenburg
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Naar aanleiding van het onderzoek naar de verschillende varianten heeft op 22 januari 2020 een overleg
plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen, waaronder de bevoegde gezagen gemeente Katwijk en provincie
Zuid-Holland (bevoegd gezag binnen het PIP voor archeologie), al dan niet vertegenwoordigd door hun adviseurs.
Geconcludeerd is dat archeologie geen belemmering vormt voor de varianten.
Onderstaande tabel toont de consequenties met betrekking tot het aspect archeologie.

Tabel 4.11: effecten voor archeologie

Aspect

Archeologie

Criterium

Haalbaar

Varianten
Noord-

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant

variant 1

variant 2

variant 3

Ja, proefsleuf-

Ja.

Ja, uitgaande dat

Ja, uitgaande dat geen

onderzoek nodig

geen

ontgravingen dieper

bij monument

ontgravingen

dan 30 cm

2968 (noordzijde

dieper dan 30 cm

plaatsvinden en

N206) en

plaatsvinden en

ophogingen niet meer

eventuele

ophogingen niet

dan 50 cm bedragen,

opgraving.

meer dan 50 cm

is geen extra

bedragen, is geen

onderzoek nodig voor

extra onderzoek

bouwwegen en

nodig voor

tijdelijke N206.

bouwwegen en
tijdelijke N206.

Voor fase 3 geldt dat,
in geval gemeente
Katwijk een besluit
tot ex-situ behoud
neemt voor
vindplaats 17 in dat
geval een opgraving
moet plaatsvinden.

De noordvariant ligt in een gedeelte dat archeologisch gezien (nog) niet is vrijgegeven. Ter plaatse van het deel
van de tijdelijke N206 en watergang direct ten zuiden van monument 2968, dient – een in omvang beperkt proefsleufonderzoek plaats te vinden. Voor dit onderzoek is inmiddels een Programma van Eisen opgesteld.
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In de noordvariant is een bouwweg voorzien op voormalig vliegveld Valkenburg. Deze doorkruist vindplaats 1
waar in situ behoud het uitgangspunt is. De aanleg van de bouwweg levert, zoals blijkt uit berekening, bij een
benodigde verhardingsopbouw van 1 m en gemeentelijke droogleggingseis van minimaal 1,1 m, geen risico voor
het erfgoed op. Ook vindplaats 8 (ex situ behoud) wordt doorsneden met de bouwweg. Deze vindplaats wordt
opgegraven in het kader van het PLV-onderzoek en zal afgerond zijn voordat de bouwweg wordt gerealiseerd.
Zuidvariant 1 ligt in een gedeelte dat grotendeels is vrijgegeven voor archeologie. De tijdelijke N206 doorkruist
een deel van vindplaats Weerdkampen. Aangezien de palen op ca. 1 m – actueel maaiveld bevinden, met de punt
in het zand staan en dus robuust in de ondergrond zitten, in combinatie met het feit dat de ophoging relatief
beperkt is, is bij een tijdelijke weg op het maaiveld geen sprake van risico voor duurzaam in situ behoud.
De tijdelijke N206 doorkruist vindplaats 1, waar de aanleg van de weg geen risico vormt voor het in situ te
behouden erfgoed. Ook de vindplaatsen 7 en 8 worden doorkruist, echter deze worden tijdig opgegraven in het
kader van de PLV.
Uitgaande dat voor de bouwwegen geen ontgravingen dieper dan 30 cm plaatsvinden staat het bevoegde gezag
ophogingen van 50 cm ten opzichte van maaiveld toe, om de benodigde 1,1 m aan drooglegging te realiseren. Dit
geldt voor alle wegen.
In zuidvariant 2 buigt de tijdelijke N206 ter hoogte van de toekomstige aansluiting Valkenburg-West af naar het
voormalig vliegveld Valkenburg. Het betreffende terrein is door ADC Archeoprojecten met proefsleuven
archeologisch onderzocht en vrijgegeven.
De tijdelijke N206 doorkruist in zuidvariant 2 vindplaats 1. De aanleg levert bij een benodigde
verhardingsopbouw van 1 m en gemeentelijke droogleggingseis van minimaal 1,1 m, geen risico voor het
erfgoed op. Ook vindplaatsen 7 en 8 (ex situ) worden doorsneden met de tijdelijke N206 doch tijdig opgegraven.
Net als zuidvariant 1 doorkruist de tijdelijke N206 een deel van vindplaats Weerdkampen. Net als bij zuidvariant
1 is er hier geen risico voor het duurzaam in situ behoud.
In zuidvariant 3 gelden dezelfde conclusies ten aanzien van de doorsnijding van de vindplaatsen 1, 7 en 8. In
variant 3 liggen de tijdelijke N206 en de bouwwegen buiten de in situ te behouden funderingspalen van de
Romeinse weg. In fase 3 doorkruist de tijdelijke N206 vindplaats 17, waar in principe in situ behoud geldt.
Echter, de gemeente laat de mogelijkheid open om, mocht er noodzaak zijn, om deze vindplaats ex situ te
behouden door opgraving. Zoals eerder aangegeven is er voldoende tijd om de opgraving uit te voeren.
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4.8

Niet-gesprongen explosieven
Sinds de Tweede Wereldoorlog bestaat in Nederland op verschillende plekken het risico dat er niet-gesprongen
explosieven (NGE) in de (water)bodem liggen. Bij dit aspect gaat het er om of er belemmeringen zijn voor de
varianten.
Onderstaande tabel toont consequenties vanuit dit aspect voor de varianten.
Tabel 4.12: consequenties voor niet-gesprongen explosieven

Aspect

Criterium

Varianten
Noord-variant

Niet-gesprongen

Haalbaar

Ja

explosieven

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant 1

variant 2

variant 3

Ja, geen extra

Ja, wel extra onderzoek op 1 locatie

onderzoek

in geval van graafwerkzaamheden

Voor de zuidvarianten zijn 2 verdachte gebieden van belang. In de eerste plaats betreft dit een gebied verdacht
op afwerpmunitie dat ligt ten westen van Kooltuinweg 31. Voor geen van de zuidvarianten vormt dit gebied een
belemmering en is er geen extra onderzoek nodig, omdat het deel van het verdachte gebied waar de
zuidvarianten liggen inmiddels is vrijgegeven tot 2,5m beneden maaiveld.
Bij de noordvariant en zuidvariant 1 is er geen extra onderzoek nodig aanvullend aan de al bekende te
onderzoeken gebieden.
De zuidvarianten 2 en 3 liggen over een beperkte lengte in een tweede gebied dat verdacht is voor de
aanwezigheid van geschutmunitie tot 2m beneden maaiveld. Indien ter plekke graafwerkzaamheden voor deze
varianten plaatsvinden moet oppervlakte detectie plaatsvinden. Met dit onderzoek zijn relatief beperkte kosten
en doorlooptijd gemoeid.

4.9

Kabels en leidingen
Bij dit aspect gaat het om de raakvlakken met kabels en leidingen. Onderstaande tabel toont de consequenties
vanuit dit aspect voor de varianten.
Tabel 4.13: consequenties voor kabels en leidingen

Aspect

Criterium

Varianten
Noord-variant

Kabels en

Haalbaar

Ja

leidingen
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Alle kabels en leidingen die liggen op de plek van de te realiseren verdiepte ligging zullen worden verlegd. Aan
de noordzijde is een tracé beschikbaar ten noorden van het bestaande fietspad in de Parkzone. Aan de zuidzijde
is een tracé beschikbaar in de berm tussen de Kooltuinweg en de watergang langs de Kooltuinweg. De tracés voor
de kabels en leidingen in de eindsituatie liggen vast.
De noordvariant ligt buiten de invloedssfeer van het kabels- en leidingentracé aan de noordzijde.
In zuidvariant 1 komt de tijdelijke N206 over de gehele lengte boven het tracé te liggen waar de (verlegde) kabels
en leidingen liggen. Dit betreffen geen hoofdleidingen. Bij nadere uitwerking moet in afstemming tussen
leidingbeheerders en wegbeheerder worden bekeken welke maatregelen kunnen worden getroffen om deze
leidingen te beschermen danwel te verleggen. Met de maatregelen kan worden voorkomen dat er een risico
ontstaat op het niet beschikbaar zijn van de tijdelijke N206 in geval van een calamiteit met de leidingen.
In de zuidvarianten 2 en 3 zijn er de volgende raakvlakken met hoofdleidingen:
•

De tijdelijke N206 kruist ter plaatse van Valkenburg I de twee waterleidingen en de gasleiding. Er dienen
maatregelen getroffen te worden om de invloed op deze leidingen te mitigeren.

•

De tijdelijke N206 loopt op het terrein van PLV evenwijdig aan de gasleiding.

•

De tijdelijke N206 kruist 2x de waterleiding bij de bochtafsnijding op BPD (Bouwfonds Property
Development) terrein. Er dienen maatregelen getroffen te worden om de invloed op deze leidingen te
mitigeren.

•

De tijdelijke N206 kruist ter plaatse van Valkenburg II de AC-waterleiding. Er dienen maatregelen getroffen
te worden om de invloed op deze leidingen te mitigeren.

•

De Tijdelijke N206 kruist 2x de waterleiding en 2 x de gasleiding richting Valkenburg II. Er dienen
maatregelen getroffen te worden om de invloed op deze leidingen te mitigeren.

•

De gecombineerde bouwweg/Kooltuinweg kruisen ongelijkvloers de tijdelijke N206 en de AC-waterleiding
en hogedruk gasleiding. Er dienen maatregelen getroffen te worden om de invloed op deze leidingen te
mitigeren.

•

Ter hoogte van de toerit Valkenburg II richting Leiden wordt een kofferdam toegepast om de invloed op de
bestaande waterleiding te mitigeren.

Verder komt de tijdelijke N206 over een lengte van 400 meter (ter hoogte van Kooltuinweg 15) boven het tracé te
liggen waar de (verlegde) kabels en leidingen liggen. Dit betreffen geen hoofdleidingen. Bij nadere uitwerking
moet in afstemming tussen leidingbeheerders en wegbeheerder worden bekeken welke maatregelen moeten
worden getroffen om deze leidingen te beschermen danwel te verleggen. Met de maatregelen kan worden
voorkomen dat er een risico ontstaat op het niet beschikbaar zijn van de tijdelijke N206 in geval van een
calamiteit met de leidingen.
Met de maatregelen zijn de zuidvarianten 2 en 3 uitvoerbaar voor het aspect kabels en leidingen.
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4.10

Bereikbaarheid

4.10.1

Doorgaand verkeer tijdelijke N206
Het effect voor het doorgaand verkeer op de tijdelijke N206 is in beeld gebracht aan de hand van het criterium
‘reistijd bij ongehinderde doorstroming’ ook wel ‘free flow’ genoemd voor een individuele weggebruiker op de
relatie tussen het kruispunt N206/N441 en de aansluiting N206/Voorschoterweg. Op het wegvak van de N206
tussen de kruispunten N206/N441 en de aansluiting N206/Voorschoterweg bevinden zich in geen van de
varianten andere kruispunten die de doorstroming kunnen beïnvloeden, zodat de gehanteerde criteria een
representatief beeld geven van het belangrijkste onderscheid tussen de varianten voor doorgaand verkeer.
Uitgangspunt is een maximumsnelheid van 50 km/u op de tijdelijke N206.
Naast de impact op de individuele weggebruiker is ook een vergelijking gemaakt voor alle weggebruikers die
tijdens de looptijd van de fasering hier gebruik van maken. De reistijd van een individueel voertuig is daarvoor
vermenigvuldigd met het aantal voertuigen dat dagelijks gebruik maakt van dit wegvak. Op basis van tellingen
uit 2018 betreft dit 33.000 motorvoertuigen per dag. De uitkomst van deze berekening geeft het aantal rijuren
per etmaal. Aangezien er ook sprake is van een verschil in uitvoeringsduur van de varianten is het aantal rijuren
vervolgens nog vermenigvuldigd met de duur van de fasering (waarbij in de berekening 30 dagen voor 1 maand
is aangehouden). Het resultaat hiervan is het aantal rijuren per fasering en dus het totaalaantal rijuren dat
weggebruikers te maken hebben met een tijdelijke N206.
Door de totale rijuren van de varianten tegen elkaar af te zetten kan worden bepaald hoeveel extra
voertuigverliesuren de varianten zullen opleveren. Voor een eerlijke vergelijking is het daarbij noodzakelijk voor
alle varianten een gelijke tijdsperiode te gebruiken. Aangezien de langste fasering 21 maanden duurt is voor alle
varianten het totaalaantal rijuren in deze periode berekend. In de maanden dat een variant korter duurt is
gerekend met een free flow snelheid van 80 km/u.
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Onderstaande tabel toont zowel de reistijd bij ongehinderde doorstroming bij een snelheid van 50 km/u als de
totale extra voertuigverliesuren van de varianten.
Tabel 4.14: effecten voor het doorgaand verkeer

Criterium

Varianten
Noord-

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant

variant 1

variant 2

variant 3

(actueel)
Duur
gebruiksfase
tijdelijke N206

Reistijd bij

2:55 min

ongehinderde

Fase 1

Fase 2

Fase 3

2:55 min

2:55 min

2:55 min

2:55 min

2:55 min

(+/- 0 min)

(+0:23 min)

(+/- 0 min)

(+0:30 min)

(+0:23 min)

1.010.625

871.200

385.000

225.500

507.375

doorstroming
met 50 km/u via
N2064
Totaalaantal

818.125

rijuren in
fasering
Totaalaantal

1.117.875
936.925

1.010.625

1.019.700

n.v.t.

73.700

82.775

1.117.875

rijuren in 21
maanden
Extra voertuig-

180.950

verliesuren
gedurende gehele
fasering ten
opzichte van
noordvariant

Doorgaand verkeer op de tijdelijke N206 heeft bij de noordvariant een reistijd van 2:55min tussen de
kruispunten N206/N441 en N206/Voorschoterweg, uitgaande van een snelheid van 50 km/u. De noordvariant
kent het laagste aantal rijuren zowel gedurende de tijd van de fasering (17 maanden) als over de periode van 21
maanden.
Bij zuidvariant 1 is de reistijd overeenkomstig de noordvariant vanwege het gestrekte tracé. Doordat de
uitvoeringstijd van deze fasering langer (21 maanden) is levert deze variant gedurende de periode van 21
maanden 73.700 extra rijuren en daarmee extra voertuigverliesuren op.

4

Op de relatie tussen het kruispunt N206/N441 en de aansluiting N206/Voorschoterweg
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Bij zuidvariant 2 heeft doorgaand verkeer op de tijdelijke N206 een reistijd van 3:18min. Dit vanwege het 330m
langere traject. Daarmee is de reistijd 23seconden langer dan bij de hierboven genoemde varianten. De
uitvoeringstijd is met 16 maanden wel 1 maand korter dan de noordvariant. Ondanks deze kortere
uitvoeringsduur ten opzichte van de noordvariant levert deze ook variant in de periode van 21 maanden extra
voertuigverliesuren op (82.775).
Bij zuidvariant 3 is de reistijd in fase 1 met 2:55min overeenkomstig de reistijd bij de noordvariant en bij variant
1. In de fasen 2 en 3 is de reistijd 3:25min, wat neerkomt op een extra reistijd van 30sec ten opzichte van de
noordvariant en zuidvariant 1 (dit als gevolg van het ca. 400m langere traject). De totale uitvoeringsduur van 21
maanden en het langere traject is fase 2 en 3 maken dat deze variant tot 180.950 extra voertuigverliesuren zal
leiden.
Bij zuidvariant 3 maakt het doorgaande verkeer in fase 3 gedurende een aantal maanden gebruik van de op- en
afritten van de nieuwe aansluiting Valkenburg-Oost. Vanwege de relatief scherpe bochten bestaat hier een risico
op verminderde doorstroming met eventuele congestievorming. Het effect is niet te kwantificeren en dan ook
niet meegenomen in de berekeningen.

4.10.2

Gemotoriseerd bestemmingsverkeer
Onder gemotoriseerd bestemmingsverkeer wordt het gemotoriseerd verkeer verstaan dat een herkomst en/of
bestemming in de directe omgeving van de N206 ir. G. Tjalmaweg heeft. Bij dit aspect gaat het er om of de
bestemmingen in het gebied (woningen, bedrijven en percelen) bereikbaar zijn voor gemotoriseerd verkeer. De
consequenties voor het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) komen aan bod bij het aspect ‘fietsers en
voetgangers’.
Onderstaande tabel toont de consequenties voor het gemotoriseerd bestemmingsverkeer.
Tabel 4.15: effecten voor gemotoriseerd verkeer

Aspect

Criterium

Varianten
Noord-

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant

variant 1

variant 2

variant 3

Ja

Ja, met

Ja, met

Ja, met

Gemotoriseerd

Alle

bestemmingsverkeer

bestemmingen

omrijden voor

omrijden voor

omrijden voor

bereikbaar

bestemmingen

bestemmingen

bestemmingen

Kooltuinweg

Kooltuinweg

Kooltuinweg

vanwege knip

vanwege knip

vanwege knip

in Kooltuinweg

in Kooltuinweg

in Kooltuinweg

Bij de noordvariant zijn alle woningen, bedrijven en percelen bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer gedurende
de uitvoering. Een tijdelijke parallelweg langs de tijdelijke N206 voorziet in de ontsluiting van de bestemmingen
langs de Torenvlietslaan (waaronder de ondernemers en de brandweer). Aan de zuidzijde blijft de
Kooltuinweg/Achterweg toegankelijk, waarmee de bereikbaarheid van de bestemmingen aan de zuidzijde
gewaarborgd is.

Onderzoek zuidelijke varianten
tijdelijke verlegging N206

Pagina 39 van 68

PZH-2020-726029988
Defintieve versie d.d. 31 januari 2020

Ook bij alle zuidvarianten zijn alle woningen, bedrijven en percelen bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer
gedurende de uitvoering. Voor de bestemmingen langs de Kooltuinweg/Achterweg geldt wel dat er
omrijdbewegingen ontstaan, dit als gevolg van de fysieke knip van deze parallelweg in verband met de
ruimtelijke inpasbaarheid. Voor de bereikbaarheid van de percelen in de Mient Kooltuin, die in de huidige
situatie ontsloten zijn via de Kooltuinweg, wordt bij alle zuidvarianten een nieuwe perceelstoegang gerealiseerd
bij de houthandel Van Rijn.

4.10.3

Fietsers en voetgangers
Bij dit aspect gaat het er om wat de effecten zijn voor fietsers en voetgangers.
Onderstaande tabel toont de effecten op dit aspect. Onderscheid wordt gemaakt in de diverse fietspaden en verbindingen in het gebied. Figuur 4.3 geeft de bestaande fietsverbindingen weer waarvoor de diverse varianten
gevolgen kunnen hebben en de beoogde omleidingen van fietsers in geval van afsluiting van de betreffende
verbindingen. De aanduidingen “A”, “B”, “C” en “D” in onderstaande tabel corresponderen met de aanduidingen
in figuur 4.3.

Figuur 4.3: fietsverbindingen en omleidingen fietsers
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Tabel 4.16: effecten voor fietsers en voetgangers

Aspect

Criterium

Varianten
Noord-

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant

variant 1

variant 2

variant 3

Fietsers en

Consequenties

Ja, afsluiting van ca. 18

Ja, afsluiting van ca. 4 mnd. t.b.v. aanleg

voetgangers

voor fietspad in de

mnd5. i.v.m. tijdelijke

snelfietspad. Omleiding (A) via straten Valkenburg.

parkstrook (A)?

N206 en aanleg
snelfietspad. Omleiding
(A) via straten
Valkenburg.

Consequenties

Ja, afsluiting van ca. 3

voor
fietsverbinding

Nee.

Nee,

Ja, afsluiting van

mnd. i.v.m. aanleg

fietsverkeer

ca. 3 mnd. i.v.m.

tijdelijke N206 en

blijft mogelijk.

aanleg tijdelijke

tussen Achterweg

brandweerpad.

Wel

N206 en

en Torenvlietslaan

Omleiding (B) via

adviesroute in

brandweerpad.

(B)?

straten Valkenburg, die

fase 1 via

Omleiding via

gedurende de

omleiding (B)

omleiding (B) via

uitvoering als

via straten

straten

adviesroute blijft

Valkenburg.

Valkenburg, die

bestaan.

gedurende de
uitvoering als
adviesroute blijft
bestaan.

Consequenties

Ja, afsluiting van ca. 18

Ja, afsluiting van ca. 12 mnd. i.v.m. aanleg (incl.

voor fietspad

mnd. i.v.m. tijdelijke

voorbelasting) van aansluiting Valkenburg-Oost.

tussen

N206 en aanleg (incl.

Omleiding (C) via fietspad langs Voorschoterweg

Torenvlietslaan en

voorbelasting) van

Torenvlietbrug

Valkenburg-Oost.

(C)?

Omleiding (C) via
fietspad langs
Voorschoterweg en
straten Valkenburg.

Consequenties

Nee. Fietsverbinding

Ja, geen doorgaand fietsverkeer mogelijk

voor

via Kooltuinweg

gedurende gehele uitvoering. Omleiding via

fietsverbinding

beschikbaar.

omleiding (D) via fietspad, fietsverbindingen en

Kooltuinweg (D)?

5

omleidingen aan noordzijde.

De afsluiting kan ook worden benut om het snelfietspad aan te leggen.
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De noordvariant heeft de volgende consequenties voor de fietsverbindingen:
•

Afsluiting van het fietspad in de parkstrook (A), tussen Achterweg en kruispunt met de N441, gedurende ca.
18 maanden. Dit in verband met de aanleg en het gebruik van de tijdelijke N206. De afsluiting kan ook
worden benut voor aanleg van het snelfietspad. Fietsers worden omgeleid via de straten (30 km/u zone) van
Valkenburg. De maximale omrijdafstand is ca. 500m, maar kan korter zijn afhankelijk van de herkomst en
bestemming van fietsers;

•

Afsluiting van de fietsverbinding tussen Achterweg en Torenvlietslaan (B) gedurende ca. 3 maanden. Dit in
verband met de aanleg van de tijdelijke N206 en de tijdelijke parallelweg voor brandweer, ondernemers en
fietsers. Fietsers worden omgeleid via de straten (Hoofdstraat, Marinus Poststraat) gelegen in de 30 km/u
zone van Valkenburg. De maximale omrijdafstand is ca. 600m, maar kan korter zijn afhankelijk van de
herkomst en bestemming van fietsers. Zodra de tijdelijke parallelweg is opengesteld, kunnen fietsers er van
gebruik maken. De omleiding blijft gedurende de gehele uitvoering van het project als adviesroute bestaan;

•

Afsluiting van het fietspad tussen Torenvlietslaan en Torenvlietbrug (C) gedurende ca. 18 maanden. Dit in
verband met de tijdelijke N206 en de aanleg (incl. voorbelasting) van Valkenburg-Oost. Fietsers worden
omgeleid via het fietspad langs de Voorschoterweg en de straten (Hoofdstraat, Marinus Poststraat) gelegen
in de 30 km/u zone van Valkenburg. De maximale omrijdafstand is ca. 400m, maar kan korter zijn
afhankelijk van de herkomst en bestemming van fietsers. De omleiding is door Boskalis afgestemd met de
wegbeheerders van provincie Zuid-Holland en gemeente Katwijk. Boskalis heeft het verkeersbesluit voor de
omleiding al aangevraagd.

Gedurende de uitvoering blijft de Kooltuinweg/Achterweg (D) beschikbaar voor doorgaand fietsverkeer langs de
zuidzijde van de N206.
Zuidvarianten 1 en 2 hebben de volgende consequenties voor de fietsverbindingen:
•

Afsluiting van het fietspad in de parkstrook (A), tussen Achterweg en kruispunt met de N441, gedurende ca.
4 maanden. Dit in verband met de reconstructie van het bestaande fietspad tot snelfietspad. Fietsers
worden omgeleid via de straten (30 km/u zone) van Valkenburg;

•

Afsluiting van het fietspad tussen Torenvlietslaan en Torenvlietbrug (C) gedurende ca. 12 maanden. Dit in
verband met aanleg (incl. voorbelasting) van aansluiting Valkenburg-Oost. Fietsers worden omgeleid via het
fietspad langs de Voorschoterweg en de straten (Hoofdstraat, Marinus Poststraat) gelegen in de 30 km/u
zone van Valkenburg.

•

Geen doorgaand fietsverkeer meer mogelijk via de Kooltuinweg/Achterweg (D) langs de zuidzijde van de
N206; dit als gevolg van de fysieke knip van deze parallelweg in verband met de ruimtelijke inpasbaarheid.
Deze doorgaande fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de noordzijde. Afhankelijk van de herkomst
moeten ook fietsers naar bestemmingen langs de Kooltuinweg/Achterweg omfietsen.

Zuidvariant 3 heeft de volgende consequenties voor de fietsverbindingen:
•

Afsluiting van het fietspad in de parkstrook (A), tussen Achterweg en kruispunt met de N441, gedurende ca.
4 maanden. Dit in verband met de reconstructie van het bestaande fietspad tot snelfietspad. Fietsers
worden omgeleid via de straten (30 km/u zone) van Valkenburg;
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•

Afsluiting van de fietsverbinding tussen Achterweg en Torenvlietslaan (B) gedurende ca. 3 maanden. Dit in
verband met de aanleg van de tijdelijke N206 en de tijdelijke parallelweg voor brandweer, ondernemers en
fietsers. Fietsers worden omgeleid via de straten (Hoofdstraat, Marinus Poststraat) gelegen in de 30 km/u
zone van Valkenburg. Zodra de tijdelijke parallelweg is opengesteld, kunnen fietsers er van gebruik maken.
De omleiding blijft gedurende de gehele uitvoering van het project als adviesroute bestaan;

•

Afsluiting van het fietspad tussen Torenvlietslaan en Torenvlietbrug (C) gedurende ca. 12 maanden. Dit in
verband met aanleg (incl. voorbelasting) van aansluiting Valkenburg-Oost. Fietsers worden omgeleid via het
fietspad langs de Voorschoterweg en de straten (Hoofdstraat, Marinus Poststraat) gelegen in de 30 km/u
zone van Valkenburg.

•

Geen doorgaand fietsverkeer meer mogelijk via de Kooltuinweg/Achterweg (D) langs de zuidzijde van de
N206; dit als gevolg van de fysieke knip van deze parallelweg in verband met de ruimtelijke inpasbaarheid.
Deze doorgaande fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de noordzijde. Afhankelijk van de herkomst
moeten ook fietsers naar bestemmingen langs de Kooltuinweg/Achterweg omfietsen.

4.10.4

Openbaar vervoer
Bij dit aspect gaat het om de effecten op het openbaar vervoer. Onderstaande tabel toont de effecten op dit
aspect.
Tabel 4.17: effecten voor openbaar vervoer

Aspect

Criterium

Varianten
Noord-variant

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant 1

variant 2

variant 3

Openbaar

Bushalte langs

Ja, inpasbaar in de

Ja, inpasbaar in de

Ja, inpasbaar ten

Ja, in fase 1

vervoer

tijdelijke N206

nabijheid van

nabijheid van

zuidoosten van

gebruik bestaande

inpasbaar?

bestaande halte.

bestaande halte.

bestaande halte.

halte. In fase 2 en

Halte komt

3 halte inpasbaar

verderaf te liggen

ten zuidoosten van

van woningen

bestaande halte.

Valkenburg.

Halte komt
verderaf te liggen
van woningen
Valkenburg.

Bushalte langs

Ja, bereikbaar via

Ja, bereikbaar via

Ja, bereikbaar via

Ja, bereikbaar via

tijdelijke N206

voetgangersbrug

voetgangersbrug

voetgangersbrug

voetgangersbrug

bereikbaar?

over tijdelijke

over tijdelijke

over tijdelijke

over tijdelijke

N206 en bouwkuip

N206 en bouwkuip

N206 en bouwkuip

N206 en bouwkuip

De tijdelijke verlegging van de N206 maakt het mogelijk dat de buslijnen die thans gebruik maken van de N206
ook tijdens de uitvoering kunnen blijven rijden via de N206.
Bij de noordvariant is een bushalte langs de tijdelijke N206 inpasbaar op vrijwel dezelfde locatie als in de
bestaande situatie. Een voetgangersbrug (trappen met daarnaast een fietsgoot) over de tijdelijke N206 en over de
bouwkuip voorziet in de bereikbaarheid van deze bushalte.
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Bij zuidvariant 1 is gezocht naar een mogelijkheid om de bushalte langs de tijdelijke N206 in te passen. De
ruimte is beperkt, want de tijdelijke N206 ligt strak langs de bouwkuip. De meest geschikte locatie voor
bushaltes in deze variant is ca. 750m ten westen van de bestaande haltes, ter hoogte van Duinzicht. Hier is
ruimte voor de inpassing van haltekommen (ruimte naast de weg zodat de bus kan stoppen, zonder dat het
verkeer op de tijdelijke N206 hier hinder van ondervindt) en halteperrons. Een voetgangersbrug (trappen met
daarnaast een fietsgoot) over de tijdelijke N206 en over de bouwkuip voorziet in de bereikbaarheid van deze
bushalte.
Bij zuidvariant 2 verloopt het tracé van de tijdelijke N206 via het voormalig vliegveld. De consequentie is dat een
bushalte hierdoor verder van Valkenburg komt te liggen. De meest geschikte locatie voor inpassing van de
bushalte is ten zuidoosten van de volkstuinen, ca. 250m zuidelijk van de bestaande bushalte. Een
voetgangersbrug (trappen met daarnaast een fietsgoot) over de tijdelijke N206 en over de bouwkuip voorziet in
de bereikbaarheid van de bushalte. Bij eventuele nadere uitwerking is het wenselijk maatregelen te onderzoeken
ten behoeve van de sociale veiligheid van de halte en de route van/naar de halte; te denken valt aan toepassing
van openbare verlichting.
Bij zuidvariant 3 blijven in fase 1 de bestaande bushaltes langs de huidige N206 in gebruik. In fase 2 en 3
verloopt het tracé van de tijdelijke N206 via het voormalig vliegveld. De consequentie is dat een bushalte
hierdoor verder van Valkenburg komt te liggen. Net als bij zuidvariant 2 is de meest geschikte locatie voor
inpassing van de bushalte ten zuidoosten van de volkstuinen, ca. 250m zuidelijk van de bestaande bushalte. Een
voetgangersbrug (trappen met daarnaast een fietsgoot) over de tijdelijke N206 en over de bouwkuip voorziet in
de bereikbaarheid van deze bushalte. Bij eventuele nadere uitwerking is het wenselijk maatregelen te
onderzoeken ten behoeve van de sociale veiligheid van de halte en de route van/naar de halte; te denken valt aan
toepassing van openbare verlichting.
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4.10.5

Hulpdiensten
Bij dit aspect gaat het om de consequenties voor de hulpdiensten. Onderstaande tabel toont de effecten op dit
aspect.
Tabel 4.18: effecten voor de hulpdiensten

Criterium

Varianten
Noord-

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant

variant 1

variant 2

variant 3

Hulpdiensten
Aanrijtijd bij

Fase 1

Fase 2

Fase 3

0

0

+23sec

0

+30sec

+30sec

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

ongehinderde
doorstroming
met 50 km/u via
N2066
Brandweerkazerne langs
Torenvlietslaan
bereikbaar?
Alle

Ja, bestem-

Ja, bestem-

Ja, bestemmingen Kooltuinweg

bestemmingen

mingen

mingen

via 1 zijde bereikbaar vanwege

bereikbaar voor

Kooltuinweg

Kooltuinweg

fysieke knip

hulpdiensten?

via 1 zijde

via 1 zijde

bereikbaar

bereikbaar

vanwege

vanwege

fysieke knip

fysieke knip

In alle varianten voor de tijdelijke N206 is de weg vormgegeven conform de gangbare ontwerprichtlijn CROW
96B met een extra meter rijbaanbreedte (voor het passeren van hulpdiensten). De maximumsnelheid is 50 km/u.
Tussen de varianten is er wat dat betreft geen onderscheid.
De brandweerkazerne langs de Torenvlietslaan is in alle varianten ontsloten via een parallelle voorziening langs
de N206. Alle bestemmingen blijven bereikbaar voor hulpdiensten, zij het dat in de zuidvarianten de
bestemmingen langs de Kooltuinweg/Achterweg vanwege de fysieke knip, eenzijdig bereikbaar zijn. Als het gaat
om aanrijtijden van hulpdiensten die via de N206 rijden, kennen de varianten 2 en 3 tot ca. 30sec langere
aanrijtijden, vanwege het langere tracé.
Uit afstemming met VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden) volgt dat VRHM zowel de noordvariant als
zuidvarianten aanvaardbaar acht. Wel geeft VRHM aan zich in te zetten voor de snelst mogelijke hulpverlening.
Bij de zuidvarianten 2 en 3 is de reistijd langer dan bij de noordvariant en de zuidvariant 1. Met het kiezen van
een vertraging wordt ook gekozen voor een acceptatie van het daarmee gepaard gaande risico.

6

Op de relatie tussen het kruispunt N206/N441 en de aansluiting N206/Voorschoterweg.
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4.10.6

Doorgaand lanbouwverkeer
Bij dit aspect gaat het er om wat de effecten zijn voor het doorgaande landbouwverkeer. Het is niet bekend
hoeveel doorgaand landbouwverkeer zich door het gebied verplaatst, maar naar verwachting gaat het om een
beperkt aantal verplaatsingen. De huidige route voor doorgaand landbouwverkeer verloopt via de
Kooltuinweg/Achterweg. De route door Valkenburg is niet beschikbaar voor landbouwverkeer. Op de N206 geldt
in de huidige situatie een geslotenverklaring voor landbouwverkeer. Ook op de tijdelijke N206 zal de provincie
Zuid-Holland vanuit haar taak als verantwoordelijk wegbeheerder, omwille van de doorstroming en
verkeersveiligheid, geen landbouwverkeer toestaan.

Geslotenverklaring voor landbouwverkeer op tijdelijke N206, ook bij 50 km/u
De N206 tussen Leiden en Katwijk is door provincie Zuid-Holland als bovenregionale verbinding opgenomen
in de provinciale netwerkanalyse. Dit betekent dat deze weg een belangrijke verkeersfunctie vervult.
Medegebruik van dergelijke wegen door landbouwverkeer is niet toegestaan. De huidige N206 tussen Leiden
en Katwijk kent dan ook een geslotenverklaring voor landbouwverkeer.
De provincie Zuid-Holland, vanuit haar taak als verantwoordelijk wegbeheerder, staat ook op de tijdelijke
N206, geen landbouwverkeer toe, ook niet als er een snelheidsbeperking op de tijdelijke N206 van 50 km/u
gaat gelden. Dit omwille van doorstroming en verkeersveiligheid.
Op dit moment is de wettelijke maximumsnelheid voor landbouwverkeer 25 km/u. Landbouwverkeer levert
dan nog steeds een aanzienlijk snelheidsverschil op met het overige verkeer. Dit zal dan ook een negatief
effect hebben op de doorstroming voor al het verkeer op deze weg. Doordat er al sprake is van een tijdelijke
situatie is het aan te nemen dat er een bepaalde mate van verminderde doorstroming zal zijn. Extra
verstoringen dienen zoveel als mogelijk voorkomen te worden.
Een ander punt in het toestaan van landbouwverkeer is de toegestane breedte van deze voertuigen.
Landbouwverkeer mag namelijk zonder ontheffing tot 3,00 m breed zijn, daar waar het overige verkeer max.
2,55 m breed mag zijn. De tijdelijke N206 zal worden uitgevoerd met een relatief krap profiel. Bredere
voertuigen zijn hier niet gewenst omdat door de breedte van het voertuig het risico op incidenten met
tegenliggers hoger is.
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Onderstaande tabel toont de consequenties voor het doorgaand landbouwverkeer per variant.
Tabel 4.19: effecten voor doorgaand landbouwverkeer

Aspect

Criterium

Varianten
Noord-variant

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant 1

variant 2

variant 3

Afsluiting van

Afsluiting van

Afsluiting van

Doorgaand

Consequenties

landbouw-

voor bestaande

route Kooltuinweg/

route Kooltuinweg/

route Kooltuinweg/

verkeer

verbindingen

Achterweg.

Achterweg.

Achterweg.

Doorgaand

Doorgaand

Doorgaand

landbouwverkeer

landbouwverkeer

landbouwverkeer

moet uitwijken

via bouwwegen

via bouwwegen

Geen effecten.

naar routes in de
omgeving7.

Bij de noordvariant blijft de bestaande route voor het landbouwverkeer in het gebied, via
Kooltuinweg/Achterweg, gedurende de gehele uitvoering beschikbaar.
Bij alle zuidvarianten vervalt de bestaande route voor doorgaand landbouwverkeer, dit als gevolg van de fysieke
knip van deze parallelweg in verband met de ruimtelijke inpasbaarheid. De tijdelijke N206 is evenmin
beschikbaar voor doorgaand landbouwverkeer, omdat er een geslotenverklaring zal gaan gelden (net als op de
huidige N206) omwille van het waarborgen van de doorstroming en verkeersveiligheid (zie toelichting in kader
in deze paragraaf). Ook de route door Valkenburg is niet beschikbaar.
Bij zuidvariant 1 is er geen mogelijkheid voor landbouwverkeer om van de bouwwegen gebruikt te maken om
zich door het gebied te verplaatsen. Het is niet mogelijk gebleken om in zuidvariant 1 het doorgaand
landbouwverkeer te faciliteren8.
Bij de zuidvarianten 2 en 3 is er een mogelijkheid om doorgaand landbouwverkeer gebruik te laten maken van
de bouwwegen aan de zuidzijde van de N206.
Voor de bereikbaarheid van de percelen in de Mient Kooltuin, die in de huidige situatie ontsloten zijn via de
Kooltuinweg, dient bij alle zuidvarianten een nieuwe perceeltoegang te worden gerealiseerd bij de westzijde
van de Kooltuinweg, zodat ook de toegankelijkheid van deze percelen gewaarborgd is.

In zuidvariant 1 is het niet mogelijk om landbouwverkeer via bouwwegen te laten rijden. Er is in deze variant niet verder gezocht naar oplossingen voor
het landbouwverkeer, omdat gedurende het zoeken naar oplossing bleek dat variant 1 niet op medewerking van alle eigenaren kon rekenen.
7
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4.10.7

Sluipverkeer
Bij dit aspect gaat het er om welke effecten te verwachten zijn ten aanzien van mogelijk sluipverkeer.
Sluipverkeer wordt in dit onderzoek gedefinieerd als verkeer dat, gezien de herkomst en bestemming van dit
verkeer, via de tijdelijke N206 behoort te rijden, maar toch een route kiest via het onderliggend wegennet als
gevolg van de tijdelijke N206. Sluipverkeer kan mogelijk rijden via de route
Voorschoterweg/Hoofdstraat/Katwijkerweg/Valkenburgseweg als gevolg van eventuele toename van reistijd op de
route via de tijdelijke N206. Overige sluiproutes zijn niet voorhanden, omdat de Achterweg (tussen Kooltuinweg
en Zonneveldslaan) alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer en het Achterwegviaduct wordt gesloopt bij
aanleg van de RijnlandRoute.
Onderstaande tabel toont de te verwachten consequenties ten aanzien van het sluipverkeer als gevolg van de
varianten voor de tijdelijke N206.
Tabel 4.20: effecten voor sluipverkeer

Aspect

Sluip-verkeer

Criterium

Te verwachten

Varianten
Noord-

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant

variant 1

variant 2

variant 3

Nee

Nee

Nee

Nee

sluipverkeer

De effecten zijn ingeschat op basis van de bestaande reistijden in de huidige situatie tussen het kruispunt
N206/Voorschoterweg en N206/Molentuinweg. De reistijd via de N206 is zowel in de spits als in de daluren tussen
deze kruispunten doorgaans diverse minuten sneller dan via de mogelijke sluiproute door bestaand Valkenburg
(overwegend 30 km/u zone).
Hoewel de reistijd via de tijdelijke N206 als gevolg van de in te stellen lagere maximumsnelheid (50 km/u i.p.v.
nu 80 km/u), en als gevolg van het tot 400m langere traject, wat toeneemt ten opzichte van de reistijd in de
huidige situatie, blijft de route via de tijdelijke N206 aanzienlijk sneller dan via de mogelijke sluiproute door
bestaand Valkenburg. Het is daarom niet aannemelijk dat er een toename van sluipverkeer optreedt; niet in de
noordvariant, noch in de zuidvarianten. Juist door het verleggen van de tijdelijke N206 blijft het mogelijk om
tijdens de uitvoering het doorgaand verkeer via de tijdelijke N206 te faciliteren. In de zuidvarianten wordt een
belangrijk deel van het bouwverkeer via aparte bouwwegen afgewikkeld, wat eveneens bijdraagt aan een zo goed
mogelijke doorstroming op de N206 en het zoveel als mogelijk tegengaan van de kans op sluipverkeer.
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4.11

Verkeersveiligheid
Hoewel verkeersveiligheid een harde voorwaarde is voor haalbare varianten, kunnen er verschillen zijn tussen
de varianten. De effecten zijn in beeld gebracht voor wat betreft de verkeersveiligheid op de tijdelijke N206 en de
effecten voor het langzaam verkeer. Hoe hoger de mate van scheiding van verkeerssoorten hoe hoger de
verkeersveiligheid.
Onderstaande tabel toont de effecten van de varianten voor het aspect verkeersveiligheid.
Tabel 4.21: effecten voor verkeersveiligheid

Aspect

Criterium
Noord-

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant

variant 1

variant 2

variant 3

Ja

Ja

Ja

Ja

Mate van

Geen menging

Menging

Menging

Geen menging

menging

bouwverkeer

bouwverkeer op

bouwverkeer in

bouwverkeer

bouwverkeer met

met tijdelijke

de tijdelijke

fase 1, omdat

met tijdelijke

regulier verkeer

N206

N206

Verkeers-

Veilig weg-

veiligheid

ontwerp

tijdelijke N206

Onderzoek zuidelijke varianten
tijdelijke verlegging N206

Varianten

N206. Ook

bouwverkeer

op de tijdelijke

maakt

gebruik maakt

N206

bouwverkeer

van het oostelijk

gebruik van de

deel van de

rotonde in de

tijdelijke N206

N441 om te

met een in- en

keren.

uitvoeger

Complexiteit van

Geen verzwaring

Geen verzwaring

Toename rijtaak-

Toename rijtaak-

de

complexiteit

complexiteit

belasting

belasting

rijtaakbelasting

rijtaak-belasting,

rijtaak-belasting,

vanwege

vanwege

want betreft een

want betreft een

bochtiger tracé.

bochtiger tracé

recht tracé

recht tracé
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Tabel 4:21: effecten voor verkeersveiligheid (vervolg)

Aspect

Criterium

Varianten
Noord-

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant

variant 1

variant 2

variant 3

Verkeers-

Mate van

Menging fietsers met

Duur menging fietsers met gemotoriseerd

veiligheid

menging

gemotori-seerd verkeer in

verkeer in straten Valkenburg korter i.v.m.

langzaam

langzaam

straten Valkenburg a.g.v.

afsluiting fietspad parkstrook (fietsomleiding

verkeer

verkeer met

fiets-omleiding i.v.m.

gedurende 4 maanden).

gemotoriseerd

afsluiting fietspad

verkeer

parkstrook
(ca. 18 mnd)
Menging fietsers met

Geen menging fietsers met

Gelijk aan

gemotoriseerd verkeer in

gemotoriseerd verkeer in

noordvariant.

straten Valkenburg a.g.v.

straten Valkenburg, omdat

fietsomleiding i.v.m.

fietsverbinding

afsluiting fietsverbinding

Achterweg-

Achterweg- Torenvlietslaan

Torenvlietslaan

(ca. 3 mnd)

beschikbaar blijft en
fietsers niet hoeven
worden omgeleid.

Menging fietsers met

Duur menging fietsers met gemotoriseerd

gemotoriseerd verkeer in

verkeer in straten Valkenburg korter i.v.m.

straten Valkenburg a.g.v.

afsluiting fietspad Torenvlietslaan-

fietsomleiding i.v.m.

Torenvlietbrug

afsluiting fietspad

(fietsomleiding gedurende ca. 12 mnd).

TorenvlietslaanTorenvlietbrug
(ca. 18 mnd)
Menging fietsers met

Beperkte menging fietsers met gemotoriseerd

gemotoriseerd verkeer op

verkeer op Kooltuinweg/Achterweg, vanwege

Kooltuinweg/

knip in de Kooltuinweg.

Achterweg
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4.11.1

Algemeen
Alle varianten kennen een hoge mate van scheiding van de verkeerssoorten. De tijdelijke verlegging van de
N206, voor de afwikkeling van het doorgaand verkeer, draagt hieraan bij, evenals de aparte bouwwegen voor de
afwikkeling van het overgrote deel van het zware bouwverkeer.

4.11.2

Verkeersveiligheid op tijdelijke N206
In alle varianten voor de tijdelijke N206 is de weg vormgegeven conform de gangbare ontwerprichtlijn CROW
96B met een extra meter rijbaanbreedte (voor het passeren van hulpdiensten). De maximumsnelheid is in alle
gevallen 50 km/u, een gangbare maximumsnelheid bij werk-in-uitvoeringssituaties. De tijdelijke N206 is in alle
varianten aan weerzijden afgeschermd door barriers, wat refereert aan een werk-in-uitvoeringssituatie en past
bij de maximumsnelheid van 50 km/u. Tussen de kruispunten N206/Voorschoterweg en N206/N441 zijn er op de
tijdelijke N206 in geen van de varianten nog andere kruispunten gelegen; eventuele kruising met bouwwegen of
lokale wegen vindt ongelijkvloers plaats. Op de tijdelijke N206 geldt in alle varianten een geslotenverklaring
voor landbouwverkeer. De bus halteert langs de tijdelijke N206 in haltekommen. Het overgrote deel van het
bouwverkeer voor het project rijdt niet via de tijdelijke N206, maar via aparte bouwwegen. Bij alle varianten zijn
er maatregelen te treffen als het gaat om het afschermen van de bouwwerkzaamheden voor het verkeer op de
tijdelijke N206. In alle varianten is de verkeersveiligheid op de tijdelijke N206 gewaarborgd.
Noordvariant: het bouwverkeer rijdt grotendeels via aparte bouwwegen. Het bouwverkeer rijdt voor een klein
gedeelte op het westelijke stuk van de Kooltuinweg samen met het bestemmingsverkeer. Deze variant kent geen
verzwaring complexiteit rijtaakbelasting, want het betreft een recht tracé
Zuidvariant 1: het bouwverkeer maakt over grote lengte gebruik van de tijdelijke N206. Deze variant kent geen
verzwaring complexiteit rijtaakbelasting, want het betreft een recht tracé
Zuidvariant 2: het bouwverkeer maakt gebruik van het oostelijk deel van de tijdelijke N206 met een in- en
uitvoeger. Verder is in variant 2 de rijtaakbelasting van de weggebruiker hoger, vanwege het bochtiger tracé.
Zuidvariant 3: Geen menging bouwverkeer met tijdelijke N206. Het betreft een bochtiger tracé en als gevolg
daarvan heeft de weggebruiker een hogere rijtaakbelasting ten opzichte van de noordvariant.

4.11.3

Verkeersveiligheid voor langzaam verkeer
In de noordvariant is er menging van fietsers met gemotoriseerd verkeer in de straten van Valkenburg (30 km/u)
die als omleidingsroute gaan dienen voor de afsluiting van het fietspad in de parkstrook (ca. 18 maanden), de
afsluiting van het fietspad Achterweg-Torenvlietslaan (ca. 3 maanden) en de afsluiting van het fietspad
Torenvlietslaan-Torenvlietburg (ca. 18 maanden). In de noordvariant blijft de route Kooltuinweg/Achterweg langs
de zuidzijde van de N206 beschikbaar voor het bestemmingsverkeer, doorgaand landbouwverkeer en voor
doorgaand fietsverkeer. Hier is daarom sprake van menging van gemotoriseerd verkeer met langzaam verkeer.
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In de zuidvarianten is er ten opzichte van de noordvariant een afname van de menging van fietsers met
gemotoriseerd verkeer in de straten van Valkenburg (30 km/u), omdat ten opzichte van de noordvariant een
kortere afsluiting van het fietspad in de parkstrook nodig is (afsluiting gedurende ca. 4 maanden voor de aanleg
van het snelfietspad) en de afsluiting van het fietspad Torenvlietslaan-Torenvlietbrug korter duurt. Ook kennen
de zuidvarianten een afname van de menging van fietsers met gemotoriseerd verkeer op Kooltuinweg, vanwege
knip in de Kooltuinweg (omleiding fietsers verloopt via fietspad noordzijde). In de zuidvarianten 1 en 2 blijft
ook de fietsverbinding Achterweg-Torenvlietslaan beschikbaar. In zuidvariant 3 dient deze fietsverbinding net
als in de noordvariant gedurende ca. 3 maanden te worden afgesloten.

4.12

Draagvlak omgeving
Binnen dit aspect wordt een inschatting gemaakt van de mate waarin de varianten op draagvlak in de omgeving
kunnen rekenen. De inschatting is gebaseerd op een petitie, motie, bevindingen op informatieavonden en
gesprekken met eigenaren.
Tabel 4.22: draagvlak omgeving

Aspect

Criterium

Varianten
Noord-variant

Draagvlak

Draagvlak bij

omgeving

directe

Nee

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant 1

variant 2

variant 3

Ja (inschatting)

Ja (inschatting)

Ja (inschatting)

omgeving

In september 2019 is door inwoners van Valkenburg een petitie gestart om bezwaar te maken tegen de tijdelijke
N206 aan de noordzijde van de huidige N206 vlak langs woonwijken, bedrijven en scholen aan de dorpszijde.
Met de petitie wordt verzocht alternatieven te zoeken voor de aanleg van de tijdelijke N206 en het huidige
fietspad en bomen aan de noordzijde van de N206 te behouden. Met deze petitie zijn 1.685 digitale
handtekeningen en 15-20 papieren) handtekeningen opgehaald en op woensdag 13 november 2019 als
ingekomen stuk ingediend bij de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie (B&E).
Daarnaast is in de gemeenteraad van Katwijk de motie ‘Onderzoek alternatieven tijdelijke N206 Valkenburg’ op
26 september jl. unaniem aangenomen. In de motie roepen de politieke partijen het college van B&W op bij de
provincie Zuid-Holland “aan te sturen op gedegen onderzoek, op hetzelfde detailniveau als is betracht bij de
noordelijke variant, naar de zuidelijke alternatieven en dit terug te koppelen naar de raad."
Op basis van het bovenstaande is de inschatting dat er bij de directe omgeving geen draagvlak is voor de
noordvariant en dat dit draagvlak voor de zuidvarianten naar verwachting groter is. Ook gezien het feit dat er
vanuit de omgeving geen tegengeluiden voor de zuidvarianten naar voren zijn gekomen. Voor zuidvariant 1 zijn
niet alle gronden beschikbaar. Voor variant 2 en 3 zijn nog niet instemmingen van grondeigenaren schriftelijk
vastgelegd.
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4.13

Vergunningen
Bij dit aspect gaat het om eventueel onderscheid in benodigde vergunningen tussen de varianten. Er wordt
alleen ingegaan op de vergunningen die samenhang hebben met de varianten voor de tijdelijke N206 en niet
met de eindsituatie (die is niet onderscheidend tussen de varianten).
Tabel 4.23: overzicht benodigde vergunningen

Aspect

Vergunningen

Varianten

M.e.r. beoordelingsbesluit

Noord-

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant

variant 1

variant 2

variant 3

Aangevraagd

Omgevingsvergunning (tijdelijke)

Aan te vragen
Aan te vragen

afwijking PIP
Omgevingsvergunning (tijdelijke)

Aangevraagd

Aan te vragen

Omgevingsvergunning uitvoeren

Aangevraagd en

Aan te vragen

werkzaamheden (archeologische

verleend

afwijking bestemmingsplan

verwachtingswaarde)
Watervergunning(en) graven en

Aangevraagd

Aan te vragen

Aangevraagd

Aan te vragen

Aan te vragen

Aan te vragen

Verkeersbesluit tijdelijke

Deels

Aan te vragen

verkeersmaatregelen > 4

aangevraagd

dempen watergangen
Omgevingsvergunning – kappen
houtopstanden
Verkeersbesluiten openstellen
tijdelijke N206

maanden
Melding verkeersmaatregelen

Deels

Aan te vragen

aangevraagd
Ontheffing Wet

N.v.t.

Natuurbescherming

(maatregelen

Aan te vragen

passen binnen
verleende
ontheffing)
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Voor de noordvariant zijn een m.e.r. beoordelingsbesluit en omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken
van het bestemmingsplan nodig. Boskalis heeft deze voor de noordvariant al aangevraagd en maakt onderscheid
in omgevingsvergunningen voor een oostelijk en westelijk deel van de tijdelijke N206. Deze
omgevingsvergunningen zijn begin november 2019 door Boskalis aangevraagd, voorzien van een ruimtelijke
onderbouwing. Ook is een omgevingsvergunning nodig voor bomenkap ten behoeve van de tijdelijke N206. Ook
deze vergunning is begin november 2019 door Boskalis aangevraagd. Verder is een watervergunning vereist voor
een nieuwe primaire watergang in de parkstrook; deze watervergunning is begin december 2019 door Boskalis
aangevraagd. Voor de noordvariant zijn diverse verkeersbesluiten nodig, zoals voor verleggingen van wegen
(zoals de Kooltuinweg), afsluiting van wegen (zoals fietspad langs noordzijde) en in-/uitritten voor bouwverkeer.
Deels zijn deze verkeersbesluiten door Boskalis aangevraagd, maar deels moet dit nog plaatsvinden. Voor de
noordvariant is geen nieuwe ontheffing nodig voor wat betreft de Wet natuurbescherming, omdat de
werkzaamheden passen binnen de al verleende ontheffing.
Voor alle zuidvarianten geldt dat net als voor de noordvariant een m.e.r. beoordelingsbesluit nodig is, evenals
omgevingsvergunningen voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan en het PIP, een watervergunning
en diverse verkeersbesluiten.
Anders dan bij de noordvariant is een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het PIP nodig; dit in
verband met strijdigheid met de eindbestemming ‘water’. Hiervoor dient onderbouwd te worden dat
zuidvarianten niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Zowel het PIP als de vigerende
bestemmingsplannen waarvan tijdelijk afgeweken moet worden, kennen locaties met de dubbelbestemming
‘archeologische verwachtingswaarde’ (voor wat betreft het PIP is de dubbelbestemming ‘archeologische
verwachtingswaarde’ al opgeheven, m.u.v. de vindplaats Weerdkampen). Dit betekent dat wanneer de bodem
wordt opgehoogd met meer dan 50 centimeter, óf werkzaamheden met een diepte van meer dan 30 centimeter
worden uitgevoerd, een omgevingsvergunning ‘uitvoeren werkzaamheden’ nodig is.
De zuidvarianten hebben effecten op strikt beschermde soorten (te weten platte schijfhoren en vaatplanten) in
het kader van de Wet Natuurbescherming. Om die reden is voor een de realisatie en ingebruikname van een
zuidelijke variant van de tijdelijke N206 een Ontheffing Wet Natuurbescherming nodig. Met de aanleg van de
zuidelijke varianten is geen sprake van directe aantasting van instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000gebied. In directe effecten zijn ook niet te verwachten (uitgezonderd stikstof), aangezien de tijdelijke weg niet
direct naast het Natura 2000-gebied wordt aangelegd. Voor de RijnlandRoute is al een Nb-wetvergunning
verleend. Deze vergunning is onherroepelijk en voorziet zowel in de gebruiksfase na aanleg van de
RijnlandRoute als in de aanleg zelf. Het vergunde niveau is gebaseerd op worst-case benadering zijnde de
gebruiksfase na aanleg van de RijnlandRoute.
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4.14

Planning
Bij dit aspect gaat het om de consequenties voor de planning van het project (de reconstructie N206 ir. G.
Tjalmaweg, onderdeel van de RijnlandRoute). Per variant zijn door Boskalis de planningsconsequenties in beeld
gebracht.
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
•

In alle varianten is uitgegaan van een Raad van State (RvS)-procedure met betrekking tot de
omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor de tijdelijke N206;

•

In alle varianten is voor de vergunningprocedures uitgegaan van de wettelijke termijn van 26 weken tussen
aanvraag en definitief besluit voor vergunningen conform de uitgebreide procedure conform de
coördinatieregeling.

Onderstaande tabel toont inzicht in de planningsconsequenties per variant en de verwachte vertraging ten
opzichte van de noordvariant conform actuele planning van de noordvariant.
Tabel 4.24: effecten op de planning

Aspect

Planning

Criterium

Varianten

Ingebruikname nieuwe N206 (incl.

Noord-

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant

variant 1

variant 2

variant 3

April 20238

Jan. 2024

Okt. 2023

Okt. 2023

+11 mnd.

+20 mnd.

+17 mnd.

+ 17 mnd.

-

+9 mnd.

+6 mnd.

+ 6 mnd.

RvS procedure)
Vertraging in aantal maanden.
(incl. RvS procedure)9
Verschil in aantal maanden t.o.v.
noord.

De noordvariant is inmiddels 11 maanden vertraagd ten opzichte de zogenaamde aanbiedingsplanning van de
aannemer. De openstelling van de nieuwe N206 verschuift hierdoor van mei 2022 naar april 2023. Belangrijkste
oorzaak van deze vertraging is dat vanwege het onderzoek naar de zuidvarianten besloten is om voorbereidend
grondwerk voor de tijdelijke N206 (voorbelasting) pas uit te voeren na verlening van de vergunningen (tijdelijke
ontheffing van bestemmingsplan en aanvullend benodigde kapvergunning) door de gemeente Katwijk voor de
tijdelijke N206. De aannemer is in de aanbiedingsplanning uitgegaan dat deze werkzaamheden parallel aan de
vergunningprocedure konden worden uitgevoerd op basis van een zogenaamde melding, wat gangbaar is bij
dergelijke werkzaamheden.
Een andere oorzaak is dat, vanwege het onderzoek naar de zuidvarianten, de vergunningaanvragen in september
en oktober 2019 zijn aangehouden tot 5 november 2019 en nog niet zijn verleend. Uitgangspunt bij
bovenstaande planning is dat de besluitvorming door het bevoegd gezag plaatsvindt binnen de daartoe gestelde
termijn van 26 weken na datum aanvraag.
Zuidvariant 1 kent een extra vertraging van 9 maanden ten opzichte van de inmiddels vertraagde noordvariant.
De extra vertraging houdt in de eerste plaats verband met het feit dat eerst een voorlopig ontwerp (VO) moet
8
9

De noordvariant is inmiddels 11 maanden vertraagd t.o.v. de aanbiedingsplanning van Boskalis
Dit betreft de vertraging t.o.v. de inmiddels vertraagde noordvariant cf. actuele planning.
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worden opgesteld en een nieuwe vergunningaanvraag voor de tijdelijke N206 moet worden aangevraagd. Deze
vergunningaanvraag kan volgens planning van deze variant in juli 2020 worden ingediend. Uitgangspunt is een
beslistermijn voor gemeente Katwijk van 26 weken (incl. zienswijzeperiode) en een procedure bij de Raad van
State (6 maanden). Tijdens deze periode wordt een vergunning aangevraagd voor het aanbrengen van de
voorbelasting voor de tijdelijke N206, waarmee de doorlooptijd van de aanleg van de tijdelijke N206 kan worden
verkort. Na aanleg tijdelijke N206 zuid volgen de activiteiten conform de aanbiedingsplanning. De openstelling
van de gehele N206 geschiedt nadat de tijdelijke N206 zuid is verwijderd en het grondwerk en verharding aan de
zuidzijde van de aansluitingen Valkenburg-Oost en -West geheel zijn voltooid. Deze laatste werkzaamheden
duren circa 4 maanden. De openstelling van de gehele N206 is voorzien in januari 2024.
In zuidvariant 2 is er een extra vertraging van 6 maanden ten opzichte van de inmiddels vertraagde
noordvariant. Deze extra vertraging is het gevolg van het feit dat eerst een voorlopig ontwerp (VO) moet worden
opgesteld en een nieuwe vergunningaanvraag voor de tijdelijke N206 moet worden aangevraagd. Deze
vergunningaanvraag kan volgens planning van deze variant in juli 2020 worden ingediend. Uitgangspunt is een
beslistermijn voor gemeente Katwijk van 26 weken (incl. zienswijzeperiode) en een procedure bij de Raad van
State. Tijdens deze periode wordt een vergunning aangevraagd voor het aanbrengen van de voorbelasting voor
de tijdelijke N206, waarmee de doorlooptijd van de aanleg van de tijdelijke N206 kan worden verkort. Na aanleg
tijdelijke N206 zuid volgen de activiteiten conform de aanbiedingsplanning, waarna de gehele N206 in oktober
2023 kan worden opengesteld.
Zuidvariant 3 heeft een extra vertraging van 7 maanden tot gevolg, ten opzichte van de inmiddels vertraagde
noordvariant. Net als bij de overige zuidvarianten dient eerste een voorlopig ontwerp (VO) te worden opgesteld
en moet er een nieuwe vergunningaanvraag voor de tijdelijke N206 worden aangevraagd. Deze
vergunningaanvraag kan volgens planning van deze variant in juli 2020 worden ingediend. Uitgangspunt is een
beslistermijn voor gemeente Katwijk van 26 weken (incl. zienswijzeperiode) en een procedure bij de Raad van
State. Tijdens deze periode wordt gestart met de noord-oost fasering, die gebruik maakt van de al aangevraagde
vergunning. De werkzaamheden aan de verdiepte ligging bij aansluiting Valkenburg-Oost kunnen tot en met
moot 9 (ter hoogte van de Achterweg) worden uitgevoerd, waarna een verbinding gemaakt moet worden tussen
de tijdelijke N206 noord-oost en de tijdelijke N206-zuid. Deze verbinding gaat over de verdiepte bak op
maaiveldhoogte. Hierna worden moot 10 t/m 32 van de verdiepte ligging gebouwd. De openstelling van de
gehele N206 is voorzien in oktober 2023.
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4.15

Kosten
Per variant zijn de kosten geraamd. Onderstaande tabel toont de kosten per variant.
De “kosten Boskalis’ zijn gebaseerd op de kostenramingen van Boskalis. Deze kosten omvatten onder andere:
ontwerpkosten, bouwkosten, personeelskosten, vaste lasten en gangbare opslagen in verband met onder andere
risico’s. Besparingen in verband met het niet realiseren van de noordvariant zijn in deze kosten verdisconteerd.
De grondgebruikskosten volgen uit de afspraken met eigenaren. Voor de risico’s die contractueel voor rekening
van de opdrachtgever komen (zoals bodemverontreiniging, archeologische vondsten etc) is een risicotoeslag van
10% opgenomen bij de zuidvarianten.Vertragingskosten in verband met een mogelijke Raad van State procedure
gedurende 6 maanden zijn voor de zuidvarianten apart opgenomen.
Tabel 4.25: kosten

Aspect

Kosten
(€ mln.
excl. btw)

Criterium

Varianten
Noord-

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant

variant 1

variant 2

variant 3

9,4

18,6

13,9

17,0

Grondgebruikskosten

-

1,0

0,3

0,3

Onvoorzien opdrachtgever 10%

-

2,0

1,4

1,7

4,8

4,8

4,8

9,4

26,4

20,4

23,8

-

(+17,0)

(+11,0)

(+14,4)

Kosten Boskalis

Raad van State procedure10
Totaal
Meerkosten t.o.v. noordvariant

De meerkosten van de noordvariant worden veroorzaakt door het aanhouden van werkzaamheden aan de
noordelijke verlegging als gevolg van het onderzoek waardoor werkzaamheden niet meer – zoals eerder voorzien
was – parallel kunnen worden uitgevoerd. Tevens is de kapvergunning niet beschikbaar voordat het
broedseizoen start, waardoor de voorbelasting op dit gedeelte pas later kan worden aangebracht. Ook leidt deze
vertraging tot inefficiëncy in de inzet van het uitvoerend personeel (langer in stand houden van het
ontwerpteam en af- en opbouw van de benodigde uitvoeringscapaciteit). Tevens is ook rekening gehouden met
een Raad van State procedure. Zie verder de toelichting in paragraaf 4.14.
Conform de kostenopgave van Boskalis voor zuidvariant 1 vergt deze variant € 18,6 mln. aan kosten voor
Boskalis. Besparingen in verband met het niet realiseren van de noordvariant zijn in deze kosten verdisconteerd.
Kosten betreffen onder meer de bouwkosten zuidvariant, het maken van een volledig nieuw ontwerp voor de
zuidvariant, het opstellen van nieuwe vergunningaanvragen en de inefficiëncy in de inzet van het uitvoerend
personeel (af- en opbouw van de benodigde capaciteit). De afspraken met eigenaren vergen bij deze variant € 1,0
mln. aan kosten. Rekening houdend met onvoorziene kosten bedraagt het totaal aan kosten van
zuidvariant 1 € 26,4 mln. (incl. mogelijke vertragingskosten in geval van een Raad van State procedure). Omdat
met de vertraging van de noordvariant € 9,4 mln. is gemoeid, komen de meerkosten t.o.v. zuidvariant 1 neer op
€ 17,0 mln.

10

Uitgaande van meerkosten Boskalis van € 0,8 mln per maand en Raad van State procedure van 6 maanden.
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Conform de kostenopgave van Boskalis voor zuidvariant 2 vergt deze variant € 13,9 mln. aan kosten voor
Boskalis. Besparingen in verband met het niet realiseren van de noordvariant zijn in deze kosten verdisconteerd.
Kosten betreffen onder meer de bouwkosten zuidvariant, het maken van een volledig nieuw ontwerp voor de
zuidvariant, het opstellen van nieuwe vergunningaanvragen en de inefficiëncy in de inzet van het uitvoerend
personeel (af- en opbouw van de benodigde capaciteit). De afspraken met eigenaren vergen bij deze variant € 0,3
mln. aan kosten. Rekening houdend met onvoorziene kosten het totaal aan kosten van zuidvariant 2 € 20,4 mln.
(incl. mogelijke vertragingskosten in geval van een Raad van State procedure). Omdat met de vertraging van de
noordvariant € 9,4 mln. is gemoeid, komen de meerkosten t.o.v. zuidvariant 1 neer op € 11,0 mln.
Conform de kostenopgave van Boskalis voor zuidvariant 3 vergt deze variant € 17,0 mln. aan kosten voor
Boskalis. Besparingen in verband met het niet realiseren van de noordvariant zijn in deze kosten verdisconteerd.
Kosten betreffen onder meer de bouwkosten zuidvariant, het maken van een volledig nieuw ontwerp voor de
zuidvariant, het opstellen van nieuwe vergunningaanvragen en de inefficiëncy in de inzet van het uitvoerend
personeel (af- en opbouw van de benodigde capaciteit). De afspraken met eigenaren vergen bij deze variant € 0,3
mln. aan kosten. Rekening houdend met onvoorziene kosten bedraagt het totaal aan kosten van zuidvariant 3
€ 23,8 mln. (incl. mogelijke vertragingskosten in geval van een Raad van State procedure). Omdat met de
vertraging van de noordvariant € 9,4 mln. is gemoeid, komen de meerkosten t.o.v. zuidvariant 1 neer op € 14,4
mln.
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4.16

Risico’s
Bij dit aspect gaat het om relevant onderscheid in het risicoprofiel tussen de varianten.
Alleen risico’s worden benoemd die niet al op een andere plek in de vergelijkingstabel tot uitdrukking zijn
gekomen. Zo komt onderscheid met betrekking tot het ongevalsrisico al aan bod bij het aspect
verkeersveiligheid.
Onderstaande tabel toont de onderscheidende risico’s ten opzichte van de noordvariant.
Tabel 4.26: risico’s

Aspect

Risico’s

Criterium

Technisch

Varianten
Noord-

Zuid-

Zuid-

Zuid-

variant

variant 1

variant 2

variant 3

-

Verhoogd risico i.v.m. onvoorziene zaken bij vervolguitwerking

-

Verhoogd risico voor
waterdichtheid van
folieconstructie in
eindsituatie

De noordvariant ken ook risico’s. Echter deze zijn gezien alle onderzoeken die voorafgaand aan het de
aanbesteding zijn uitgevoerd, relatief goed in te schatten en te beheersen.
Voor alle zuidvarianten geldt dat er een verhoogd risico is op onvoorziene zaken bij vervolguitwerking met
gevolgen voor tijd en geld. Dat wordt onder andere veroorzaakt door aantal onderzoeken dat niet heeft kunnen
plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld flora en fauna onderzoek dat seizoensgebonden is. Tevens heeft geen
bodemonderzoek plaatsgevonden en zijn geen proefsleuven gegraven (archeologie, NGE, kabels en leidingen
etc.). Daarnaast kan de nadere uitwerking tot een zgn. voorlopig ontwerp, nieuwe aspecten en inzichten
opleveren die in dit onderzoek niet zijn beschouwd.
Bij zuidvariant 3 wordt het proces van de aanleg van de verdiepte ligging onderbroken als gevolg van de
kruising van de tijdelijke N206 met de te realiseren verdiepte ligging. De onderbreking duurt naar verwachting
ca. 26 weken (half jaar). De onderbreking heeft een verhoogd risico voor de kwaliteit en waterdichtheid van de
folie.
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5

VARIANTENVERGELIJKING

5.1

Vergelijkingstabel
Dit hoofdstuk bevat de vergelijkingstabel. De effectbepaling is zoveel als mogelijk feitelijk, kwantitatief en
objectief weergegeven. Er is geen weging aangebracht; het is aan de politiek (in dit geval GS van Zuid-Holland)
welke (af)weging wordt gemaakt.
Ten behoeve van de overzichtelijkheid is significant onderscheid van de zuidvarianten ten opzichte van de
noordvariant door middel van de volgende kleuren aangegeven:
Zuidvariant onderscheidt zich in positieve zin van noordvariant
Zuidvariant onderscheidt zich in negatieve zin van noordvariant
Zuidvariant kent knelpunt, waardoor zuidvariant niet haalbaar is
Onder de tabel is het onderscheid tussen de varianten toegelicht.
Tabel 5.1: vergelijkingstabel
Aspect

1.

Grond-eigendom

Criterium

Medewerking

Varianten
Noordvariant

Zuidvariant 1

Zuidvariant 2

Zuidvariant 3

Ja

Nee

Nee, stand van

Nee, stand van

zaken 31/1/2020

zaken 31/1/2020

nog geen volledig

nog geen volledig

alle eigenaren?

uitsluitsel van alle uitsluitsel van alle

2.

Uitvoer-baarheid

Technisch

Ja

Ja

eigenaren.

eigenaren.

Ja

Ja

uitvoerbaar?
3.

Woonmilieu

Geluid (aanvaardbaar

Voldoet, met 2,90m hoge noisebarriers.

woon- en leefklimaat,
toename <1,5dB)
Risico op voelbare

Nee

Nee11

Nee11

Nee11

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

0

1 (afstand 8 m)

1 (afstand 8 m)

0

Aantal woningen

1 (kortste afstand 19

0

0

2 (kortste afstand

tussen 10m tot 20m

m)

trillingen
Normen
luchtkwaliteit
Normen externe
veiligheid
Aantal woningen <
10m afstand

12 m)

afstand

11

Met uitzondering van de woningen die op de kortste afstand zijn gelegen (1 woning bij de zuidvarianten 1 en 2 en 2 woningen bij zuidvariant 3)
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Aspect

Criterium

Varianten
Noordvariant

Zuidvariant 1

Zuidvariant 2

Zuidvariant 3

31

1

1

2

31

2

2

3

33

3

2

1

School Dubbelburg

32 meter

97 meter

251 meter

251 meter

School De Burcht

100 meter

160 meter

408 meter

405 meter

Natura 2000

Geen directe effecten. Onherroepelijke vergunning Nb-wet voorziet wat betreft

Aantal woningen
tussen 20m tot 30m
afstand
Aantal woningen
tussen 30m tot 40m
afstand
Aantal woningen
tussen 40m tot 50m
afstand

4.

Natuur en
landschap

indirecte effecten van stikstofdepositie in zowel de aanlegfase als de gebruiksfase.
Beschermde plant- en

Maatregelen passend

Nieuwe ontheffing nodig voor beschermde soorten

diersoorten

binnen verleende

(vaatplanten en platte schijforen), nieuw onderzoek in zomer

ontheffing

nodig.

Aantal te kappen

159

54

Tot

213

5

Tot

164

5

Tot

164

bomen

12

5.

Water-

Haalbaar?

Ja

Ja, met maatregelen

huishouding
6.

Archeologie

Haalbaar?

Ja

Ja, met maatregelen

7.

Kabels en

Haalbaar?

Ja

Ja, met maatregelen

Haalbaar?

Ja

Ja

leidingen
8.

Niet gesprongen
explosieven

9.

Bereik-baarheid

Ja. Wel extra onderzoek op 1 locatie in
geval van graafwerkzaamheden.

Doorstroming

Ja, maar bochtig

Ja, maar bochtig en

tijdelijke N206

Ja

Ja

en langer tracé

langer tracé met

geborgd?

met extra reistijd

extra reistijd en

en

voertuigverliesuren

voertuigverliesur

Risico verminderde

en

doorstroming in
fase 3.

Voor gemotoriseerd

Ja

Ja, met omrijden a.g.v. knip Kooltuinweg

bestemmingsverkeer
geborgd?

Voor de zuidvarianten dienen bomen te worden gekapt aan de zuidzijde. Of er bomen dienen te worden gekapt aan de noordzijde hangt af van het
inrichtingsplan voor de parkstrook. Indien het inrichtingsplan voor de parkstrook ongewijzigd blijft dienen bij de zuidvarianten aanvullend 159 bomen te
worden gekapt.
12
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Aspect

Criterium

Varianten
Noordvariant

Zuidvariant 1

Zuidvariant 2

Zuidvariant 3

Voor fietsers en

Ja, wel afsluiting van

Ja, wel afsluiting van fietspad parkstrook gedurende ca. 4

voetgangers geborgd?

fietspad parkstrook

mnd. t.b.v. aanleg snelfietspad. Omleiding via straten

gedurende ca. 18

Valkenburg.

mnd. Omleiding via
straten Valkenburg.
Ja, wel afsluiting van

Ja, geen afsluiting

Ja, geen afsluiting

Ja, wel afsluiting

fietsverbinding

van fietsver-

van fietsver-

van fietsver-

Achterweg-

binding Achterweg- binding

binding

Torenvliets-laan

Torenvliets-laan.

Achterweg-

Achterweg-

gedurende ca. 3 mnd.

Torenvliets-laan.

Torenvlietslaan

Omleiding via straten

Omleiding in fase

gedurende ca. 3

Valkenburg.

1 via straten

mnd. Omleiding

Valkenburg.

via straten
Valkenburg.

Ja, wel afsluiting

Afsluiting van fietspad Torenvlietslaan-Torenvlietbrug

fietspad Torenvliets-

gedurende ca. 12 mnd. Omleiding via fietspad langs

laan-Torenvliet-brug

Voorschoterweg en straten Valkenburg.

gedurende ca. 18
mnd. Omleiding via
fietspad langs
Voorschoterweg en
straten Valkenburg.
Kooltuinweg/Achter

Kooltuinweg/Achterweg niet beschikbaar voor doorgaand

weg beschikbaar als

fietsverkeer gedurende gehele uitvoeringsperiode. Omleiding

doorgaande

via fietspad en omleidingen noordzijde.

fietsverbinding.
Voor hulpdiensten

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee, landbouw-

Ja, landbouwverkeer kan gebruik

landbouwverkeer

verkeer moet

maken van bouwwegen

geborgd?

uitwijken naar

geborgd?
Voor

routes in omgeving.
Voor OV geborgd?

Ja

Ja

Ja, maar halte verderaf gelegen van
woningen Valkenburg. Rijtijd bussen
neemt toe a.g.v. langer tracé.

Verwachting toename Nee

Nee

Nee

Nee

sluipverkeer?
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Aspect

10.

Criterium

Varianten
Noordvariant

Zuidvariant 1

Zuidvariant 2

Zuidvariant 3

Verkeers-

Mate van menging

Er is geen sprake van

Menging

Menging

Toename

veiligheid

van verkeersstromen

mening

bouwverkeer op

bouwverkeer op

rijtaakbelasting

op de tijdelijke N206

bouwwverkeer op de

gehele tijdelijke

(oostelijk deel

door bochtig tracé.

tijdelijke N206

N206

van) tijdelijke
N206 en toename
rijtaakbelasting
door bochtig
tracé.

Mate van menging

Menging fietsers met

Afname menging fietsers met gemotoriseerd verkeer in

van verkeersstromen gemotoriseerd

straten Valkenburg a.g.v. korter durende fietsomleiding i.v.m.

met langzaam verkeer verkeer in straten

afsluiting fietspad parkstrook (fietsomleiding gedurende 4

Valkenburg a.g.v.

maanden).

fietsomleiding i.v.m.
afsluiting fietspad
parkstrook (ca. 18
mnd)
Menging fietsers met

Afname menging fietsers met

Gelijk aan

gemotoriseerd

gemotoriseerd verkeer in straten

noordvariant.

verkeer in straten

Valkenburg, omdat

Valkenburg a.g.v.

fietsverbinding Achterweg-

fietsomleiding i.v.m.

Torenvlietslaan beschikbaar blijft en

afsluiting

fietsers niet hoeven worden omgeleid.

fietsverbinding
AchterwegTorenvlietslaan (ca. 3
mnd.)
Menging fietsers met

Afname menging fietsers met gemotoriseerd verkeer in

gemotoriseerd

straten Valkenburg a.g.v. korter durende fietsomleiding i.v.m.

verkeer in straten

afsluiting fietspad Torenvlietslaan-Torenvlietbrug

Valkenburg a.g.v.

(fietsomleiding gedurende ca. 12 mnd.).

fietsomleiding i.v.m.
afsluiting fietspad
TorenvlietslaanTorenvlietbrug (ca.
18 mnd.)
Menging fietsers met

Afname menging fietsers met gemotoriseerd verkeer op

gemotoriseerd

Kooltuinweg/Achterweg, vanwege knip in de Kooltuinweg.

verkeer op
Kooltuinweg/Achter
weg
11.

Draagvlak

Draagvlak directe

Nee

omgeving?
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Aspect

12.

Vergunningen

Criterium

Vergunningen

Varianten
Noordvariant

Zuidvariant 1

Zuidvariant 2

Zuidvariant 3

Verleend of

Nog aan te vragen

Nog aan te vragen Nog aan te vragen

Jan. 2024

Okt. 2023

aangevraagd
13.

Planning

Openstelling nieuwe

April 2023

Okt. 2023

N206 (incl. RvS
procedure)
Vertraging in aantal

11 mnd.

20 mnd.

17 mnd.

17 mnd.

(+9 mnd.)

(+ 6 mnd.)

(+ 6 mnd.)

9,4

18,6

13.9

17.0

-

1,0

0,3

0,3

-

2,0

1,4

1,7

4,8

4,8

4,8

9,4

26,4

20,4

23,8

-

(+17,0)

(+11,0)

(+14,4)

maanden (incl. RvS
procedure)
14.

Kosten

Kosten Boskalis13

(€ mln., excl. btw) Grondgebruikskosten
Onvoorzien 10%
Raad van State
procedure
Totaal
Meerkosten t.o.v.
noordvariant
15.

Risico’s

Technisch

Verhoogd risico i.v.m. onvoorziene zaken bij
vervolguitwerking
Verhoogd risico
voor
waterdichtheid van
folieconstructie in
eindsituatie

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en bovenstaande effectvergelijking zijn de volgende conclusies te
trekken:

Grondeigendom
Zuidvariant 1 kan niet rekenen op medewerking van alle eigenaren, waardoor deze variant niet haalbaar is.
Voor zuidvariant 2 en 3 zijn nog niet alle instemmingen schriftelijk vastgelegd, hetgeen een onzekerheid
inhoudt voor een tijdig vervolg.

Gelet op het bovenstaande, wordt hieronder alleen nog ingegaan op de zuidvarianten 2 en 3 en zijn de volgende
conclusies te trekken:

Conform opgave van Boskalis. Dit betreffen de meerkosten (bouwkosten en vertragingskosten) t.o.v. de noordvariant. Besparingen i.v.m. het niet realiseren
van de noordvariant, zijn al verdisconteerd in de bedragen.
13
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Afstand tot woningen en scholen:
•

Bij zuidvariant 2 ligt de dichtstbij gelegen woning op kortere afstand (8m bij zuidvariant) van de
tijdelijke N206 dan bij de noordvariant (19m). Bij zuidvariant 3 liggen er 2 woningen op kortere afstand
(ca. 12m) van de tijdelijke N206 dan bij de noordvariant (19m).

•

Bij de noordvariant bevindt zich een groter aantal woningen op een afstand tussen 20 en 50 meter tot de
tijdelijke verlegging dan bij de zuidvarianten 2 en 3;

•

De zuidvarianten 2 en 3 liggen op grotere afstand van de scholen.

Natuur:
De zuidvarianten 2 en 3 tasten beschermde soorten aan (vaatplanten en platte schijfhoren) waarvoor een
aanvullend onderzoek en ontheffing nodig is, terwijl de maatregelen voor de noordvariant passen binnen de
al verleende ontheffing.
Aantal te kappen bomen:
Het aantal te kappen bomen bij de zuidvarianten 2 en 3 is geringer dan aan de noordzijde mits het
inrichtingsplan voor de parkstrook gewijzigd wordt. Bij een ongewijzigd inrichtingsplan is het totaal aantal
te kappen bomen juist hoger dan bij de noordvariant.
Waterhuishouding, archeologie, kabels en leidingen, niet-gesprongen explosieven:
De zuidvarianten 2 en 3 vergen extra maatregelen, maar staan de haalbaarheid niet in de weg.
Bereikbaarheid:
•

De zuidvarianten 2 en 3 kennen een langer en bochtiger tracé van de tijdelijke N206 met extra rijtijd en
voertuigverliesuren tot gevolg;

•

Bestemmingsverkeer op de Kooltuinweg krijgt met omrijdbewegingen te maken als gevolg van het
fysiek knippen van de Kooltuinweg;

•

Hulpdiensten zijn via de tijdelijke N206 vanwege het langere tracé van de zuidvarianten 2 en 3 langer
onderweg, evenals de bussen;

•

Tijdelijke bushaltes zijn inpasbaar, maar de halte komt verderaf van Valkenburg te liggen
(bereikbaarheid via een voetgangersbrug over N206).

Verkeersveiligheid voor langzaam verkeer:
•

De zuidvarianten 2 en 3 kennen minder menging van langzaam verkeer met gemotoriseerd verkeer. Als
gevolg van de herinrichting in de parkzone is het omleiden van fietsers bij zuidvarianten niet volledig te
vermijden (maar van kortere duur).

•

De zuidvarianten 2 en 3 kennen een zwaardere rijtaakbelasting voor weggebruikers op de tijdelijke
N206 als gevolg van het bochtiger tracé.

Draagvlak omgeving:
Inschatting is dat de zuidvarianten 2 en 3 op een groter draagvlak vanuit de omgeving kunne rekenen.
Vergunningen:
Voor de zuidvarianten 2 en 3 dienen de vergunningen nog te worden voorbereid en aangevraagd, terwijl deze
voor de noordvariant al zijn aangevraagd.
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Planning:
Onder de gestelde uitgangspunten voor de planning is openstelling van de N206 in de zuidvarianten 6 extra
maanden vertraagd in de zuidvariant 2 en 3 ten opzichte van de inmiddels met 11 maanden vertraagde
noordvariant. Totale vertraging voor zuidvarianten 2 en 3 is 17 maanden. Voor alle varianten is een Raad van
State procedure uitgangspunt voor de planning.
Kosten:
Onder de gestelde uitgangspunten (o.a. uitgaande van een Raad van State procedure) zuidvariant 2 vergt
€ 11,0 mln. aan meerkosten ten opzichte van de noordvariant; (totale kosten zuid 2 € 20,4 mln.) en
zuidvariant 3 € 14,4 mln. aan meerkosten ten opzichte van de noordvariant (totale kosten zuid 3 € 23,8 mln.)
Risico’s onvoorziene zaken bij vervolguitwerking:
De zuidvariant 2 en 3 kennen verhoogde risico’s ten aanzien van onvoorziene zaken bij een vervolguitwerking
ten opzichte van de noordvariant. Variant 3 kent een verhoogd risico voor de waterdichtheid van de
folieconstructie in eindsituatie. Dit vanwege de noodzakelijke onderbreking van de aanleg van de
folieconstructie als gevolg van de kruising van de tijdelijke N206 met de verdiepte ligging.
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6

DOORKIJK NAAR BESLUITVORMING
Voorliggende rapportage met uitkomsten van het onderzoek naar de zuidvarianten voor de tijdelijke verlegging
van de N206 wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en aangeboden aan Provinciale
Staten.
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BIJLAGE 1: ONTWERPTEKENINGEN
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