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10 December 2014

Vaststelling:
Provinciaal
Inpassingsplan (PIP)
RijnlandRoute

De vastelling van het Provinciaal Inpassings Plan 
(PIP). 

De grens van het PIP en Projectgrens in het 
noorden (Oud-Valkenburg) ligt tegen het zuiden
van de sloot naast het huidige fietspad.

Deze PIP en Projectgrens is nooit aangepast.



Het Statenvoorstel heeft alleen betrekking op het toevoegen van de SnelfietsRoute bij
de gemeente leiden aan het deelproject A4-N434-A44. 

Januari 2018

Statenvoorstel
Nummer 7066 
Snelfietsroute Leiden-
Katwijk voor het 
Fietsknooppunt Leiden 
(COMOL5)



8 januari 2018

Esthetisch Pakket
van Eisen (EPVE) 
RijnlandRoute
Tjalmaweg
Versie 2.6

Plotseling komt Boskalis met 
een nieuw plan niet in lijn met 
het EPvE

In het EPvE is de projectgrens nog steeds conform het 
Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

In de plaatjes die in het EPvE zijn opgenomen is te zien
dat het fietspad nog steeds op de huidige locatie ligt.

Het EPvE geeft aan dat er een integrale benadering is 
gewenst met het HOV-Project.

Overlast moet geminimaliseerd worden en het zicht
gehandhaafd



8 januari 2018

Esthetisch Pakket
van Eisen (EPVE) 
RijnlandRoute
Tjalmaweg
Versie 2.6

In het EPvE is de projectgrens nog
steeds conform het Provinciaal
Inpassingsplan (PIP).

De romeinse weg loopt vanaf het 
zuiden naar het noorden. 

Het is één groot archeologisch
gebied en dus niet alleen het zuiden.



4 oktober 2018

Ir. G. Tjalmaweg N206
Inventarisatie Bomen 
binnen PIP grens
Het kaartje van de inventarisatie
van de bomenkap geeft aan wat 
de projectgrens is conform het 
Provinciaal Inpassings Plan (PIP) 
en de systeemgrens die is 
vastgesteld door de 
projecteigenaar.

De vergunning staat op de 
website van de provincie als
zijnde Vergunningverlening 
bomenkap voor aanpassing
N206 Ir. G. Tjalmaweg
(RijnlandRoute).



4 oktober 2018

Ir. G. Tjalmaweg N206
Inventarisatie Bomen 
buiten PIP grens
Het kaartje van de inventarisatie
van de bomenkap geeft aan wat 
de projectgrens is conform het 
Provinciaal Inpassings Plan (PIP) 
en de systeemgrens die is 
vastgesteld door de 
projecteigenaar.
De vergunning staat op de 
website van de provincie als
zijnde Vergunningsaanvraag
bomenkap voor 
rotonde/snelfietsroute/ 
wandelpad.



20 december 2018

RijnlandRoute N206 
Ingenieur G. Tjalmaweg: 
aanpassing aanvraag
omgevingsvergunning
bomenkap (nr. 3751555).

Nut en noodzaak bomenkap
De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de kap van de 
houtopstanden heeft betrekking op de reconstructie van de N206 Ir. G. 
Tjalmaweg, onderdeel van het programma RijnlandRoute. 

Voor de RijnlandRoute is door Provinciale Staten van Zuid-Holland een PIP 
vastgesteld. 

Bijzonderheden hieruit op te maken:
Ø Het PIP zou leidend moeten zijn.
Ø Het heeft er alle schijn van dat deze kapvergunning een gevolg is van 

de aanleg van de tijdelijke weg.
Ø Voor de weg moet logischerwijs een ADC-toets worden uitgevoerd. 

Deze is niet gedaan.
(Met een beetje creativiteit is het voor het optimaliseren van het Fietspad 
tot Snelfietspad niet nodig om de bomen te kappen (wel als de denkwijze 
is dat een brede watergang aan de noordkant tegen de huizen aan de 
enige oplossing is.)
> Is deze kapvergunning dan wel legitiem?
> Voor het verwijderen van wortels en kappen van bomen dient eigenlijk
ook archeologisch onderzoek plaats te vinden.



4 september 2019

Handout/presentatie
informatie avond
Tjalmaweg

Tijdens de informatie avond van 4 September is plotseling de Projectgrens van de verbreding
N206 Ir. G. Tjalmaweg (RijnlandRoute) opgeschoven naar de systeemgrens.

Is dit bewust gedaan om mensen te laten geloven dat het project binnen lijntjes wordt uitgevoerd?


