
Factsheet RijnlandRoute (28 januari 2014) 
Aanleiding voor de RijnlandRoute 
 Het verkeer in de Randstad loopt steeds meer vast. Vooral het autoverkeer zorgt voor problemen. 
 De provinciale weg N206 is de belangrijkste verkeersader in de oost-westverbinding tussen A4 en 

Katwijk. Deze weg kan het vele (vracht)verkeer van en naar de gemeente Katwijk en de Greenport 
Duin- en Bollenstreek  niet langer goed aan.  

 Gevolgen zijn verkeersopstoppingen en negatieve invloed op de leefomgeving van inwoners.  
 Ook staan de problemen op het huidige tracé het succes van de lokale economie en diverse 

woningbouwprojecten in de weg. Zonder RijnlandRoute kan een groot deel van de ruimtelijke 
opgaven niet worden ontwikkeld, waaronder Projectlocatie Valkenburg.  

 
Beoogd doel en eindresultaat 
 De RijnlandRoute heeft als doel: 

o Een goede oost-westverbinding voor het autoverkeer met een afdoende doorstroming van het 
verkeer tussen de A4 en Katwijk; 

o Het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Holland Rijnland en aangrenzende gemeenten 
o Mogelijk maken van ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Katwijk en deze regio. 

 Het beoogde eindresultaat is een gerealiseerde RijnlandRoute, die in de gemeente Katwijk 
optimaal is ingepast in de openbare ruimte. 

Belang voor Katwijk 
 Naast het algemene doel van de RijnlandRoute : 

o Verbeteren van de bereikbaarheid van Katwijk 
o Verbeteren van  het leefklimaat in Katwijk 
o Verminderen van doorgaand verkeer door de kernen van Valkenburg en Rijnsburg 
o Stimuleren van lokale economie 
o Mogelijk maken van woningbouwontwikkelingen 

Eerdere besluitvorming raad en college van Katwijk 
01-02-2007 Besluit Raad 

Instemming met oprichting Regionaal Investeringsfonds (RIF), ter medefinanciering 
van 5 regionale projecten, waaronder RijnlandRoute. Bijdrage Katwijk aan RIF 
€ 1.764.337 per jaar (totaal € 26.465.062). De Regio Holland Rijnland draagt vanuit 
het RIF € 37.500.000 bij aan de RijnlandRoute.  

25-11-2010 Besluit Raad 
Instemming raad met het voorstel van Holland Rijnland om het RIF met in totaal 
€ 37.500.000 te verhogen, waarbij dit door alle gemeenten wordt opgebracht, 
waarbij: 
 Katwijk op 1 april 2015 een extra bijdrage van  € 8.627.300 levert (ook Leiden 

doet een extra bijdrage) naast punt b; dekking budgettaire lasten ad € 375.200  
t.l.v., hiervoor opgenomen ruimte binnen dekkingsplan meerjarenbegroting  
2011-2014 

 Verlenging van de periodieke RIF-bijdrage na 2022 (geldt voor alle gemeenten, 
zo lang als nodig is om gezamenlijk C 12,5 mln. in 2015 te realiseren); dekking 
bestemmingsreserve BSI 

 De bijdrage ter beschikking stellen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat door 
de uiteindelijk te realiseren variant er een afdoende doorstroming van het 
verkeer tussen de A4 en de aansluiting op de N206  in Katwijk wordt bereikt. 

 De wijziging in het RIF vastleggen via ondertekening van de 
bestuursovereenkomst (waarbij deze is aangepast op het hiervoor genoemde 
punt c). 

 De extra regionale bijdrage alleen te bestemmen voor de Zoeken naar Balans 
variant F (en ook bij volledige uitvoering) en (gefaseerde) Churchill Avenue, mits 
deze laatste variant financieel en verkeers- en milieutechnisch minimaal 
vergelijkbaar is met variant F. 

 
Toelichting 
De behoefte aan RIF II is ontstaan doordat er onvoldoende financiële middelen 
waren voor een gefaseerde variant Zoeken naar Balans met voldoende zekerheid om 
in de toekomst het resterende deel aan te leggen. De provincie heeft aanvullend ook 
een extra bijdrage  (€ 100 miljoen) gedaan voor inpassingsmaatregelen. Hiermee is 



Zoeken naar Balans Optimaal mogelijk geworden, met voor Katwijk twee 
ongelijkvloerse aansluitingen.  

12-09-2013 Besluit Raad:  
 In principe akkoord te gaan met de scope van de RijnlandRoute, onder 

voorbehoud dat de gemeente Katwijk nauw betrokken wordt bij de inpassing  van 
de RijnlandRoute op het grondgebied van Katwijk. Hierbij wordt als 
uitgangspunt gehanteerd dat  de werkzaamheden niet mogen leiden tot een 
verslechtering van de  huidige situatie ;  

 In te stemmen met het vrijgeven van RIF-gelden door Holland Rijnland ten 
behoeve van de mede financiering van de RijnlandRoute; 

 In te stemmen met de bestuurlijke afspraken over de N206/RijnlandRoute 
tussen het college van Burgemeester en Wethouders en het college van 
Gedeputeerde Staten zoals opgesomd in de brief van Gedeputeerde Staten van 27 
augustus 2013; 

 Uit te spreken dat de ontsluiting van Zijlhoek via de Voorschoterweg als 30 km-
zone gebied onacceptabel is. 

 Nu  geconstateerd moet worden dat de eerder met Campri  afgesproken variant 
niet haalbaar is, als uitgangspunt voor overleg met Campri Vastgoed BV te kiezen 
voor de variant op basis  van de second opinion die in opdracht van de raad is 
gemaakt, waarvoor de provincie Zuid-Holland een extra bijdrage van 
€ 5.000.000,- heeft toegezegd en waarbij de provincie wil mee werken met een 
grondruil “om niet” 

Eerdere besluitvorming regio Holland Rijnland 
19-12-2007 Overeenkomst tussen gemeenten Holland Rijnland tot oprichting van RIF, ter 

medefinanciering van 5 regionale projecten, waaronder RijnlandRoute. 
 
 
 
 
01-01-2008 
 
26-06-2013 

Besluit Algemeen Bestuur 
Besluit om  financieel  bij te dragen aan de realisatie van de RijnlandRoute en daartoe 
in het Regionaal Investeringsfonds (RIF) in totaal € 75.000.000 te alloceren, te 
weten: 
 € 37,5 miljoen (eerste tranche) bij besluit van het Algemeen Bestuur van 1 januari 

2008 en 
 € 37,5 miljoen (tweede tranche) bij besluit van het Algemeen Bestuur van 26 juni 

2013. 
12-06-2012 Besluit Algemeen Bestuur 

Instemming met tracé Zoeken naar Balans Optimaal 
23-09-2013 Besluit Algemeen  

 Overeenkomst aanvullende Bijdrage Investeringsfonds Holland Rijnland (tussen 
het samenwerkingsorgaan  Holland Rijnland en de participerende gemeenten) 

 Financieringsovereenkomst  RijnlandRoute (tussen de provincie Zuid-Holland 
en Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland) 

04-11-2013 Ondertekening Financieringsovereenkomst  RijnlandRoute (tussen de provincie 
Zuid-Holland en Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland) 

Eerdere besluitvorming provincie Zuid-Holland 
15-05- 2012 
 
 

Besluit GS 
Besluit tot voorkeurstracé voor de RijnlandRoute op basis van het alternatief “Zoeken 
naar Balans Optimaal” , welke keuze provinciale staten van Zuid-Holland op 
27 juni 2012 hebben overgenomen. 

27-05-2012 Besluit PS 
Besluit tot vaststelling voorkeurstracé RijnlandRoute overeenkomstig GS-besluit op 
15 mei 2012. 

11-06- 2013 
 
 
 

Besluit GS 
Besluit tot Scopebeschrijving RijnlandRoute Nadere Uitwerking ten aanzien van de 
inpassing van het gekozen voorkeurstracé. 

26 juni 2013 Besluit PS 
Besluit tot vaststelling Scopebeschrijving overeenkomstig GS-besluit op 11 juni 2013. 

 Financieringsovereenkomst  RijnlandRoute tussen de provincie Zuid-Holland en de 
Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland is ondertekend 

12-09-2013 Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute  tussen provincie en ministerie I&M 
ondertekend 



Financieel overzicht 
Regionaal Investeringsfonds 
 
De gemeenten in de Regio Holland Rijnland hebben een investeringsfonds opgericht ter 
medefinanciering van 5 regionale projecten, waaronder de RijnlandRoute. De totale grootte van het 
fonds is € 180.000.000, met onderscheid in twee tranches: 
 RIF I: € 142.500.000; Katwijk draagt hierin € 26.465.062 bij. 
 

Elke gemeente binnen Holland Rijnland € 245 per inwoner + € 2.000 per nieuwbouwwoning + 
€ 50 per m2  kantoor. 

 
 RIF II: € 37.500.000: Katwijk draagt hierin circa € 9.900.000 bij 
 
Extra bijdragen van Katwijk en Leiden, totaal € 25.000.000, verdeeld naar rato van aantal inwoners. 
Voor Katwijk bedraagt dit € 8.627.300. 
Verlenging RIF-bijdragen na 2022 voor alle gemeenten (tot totaal € 12.500.000). Voor Katwijk 
bedraagt dit in totaal circa € 1,3 miljoen. 
 
Bijdrage RIF aan RijnlandRoute 
Holland Rijnland draagt vanuit het investeringsfonds in totaal € 75.000.000 bij aan de RijnlandRoute: 
 RIF I: € 37.500.000 (dit is 26,3% van de totale 1e  tranche) 
 RIF II: € 37.500.000 (dit is 100% van de totale 2e tranche) 
 
Bijdrage diverse organen aan RijnlandRoute (bron: Nota Voorkeursalternatief 
RijnlandRoute, provincie Zuid-Holland, dd. 16 mei 2012) 
 Rijk 445.000.000  
 Provincie Zuid-Holland 382.000.000  
 Gemeente Leiden   30.000.000 Extra bijdragen (buiten RIF) vanuit 

projecten Plesmanlaan en Ontsluiting Bio 
Science Park 

 Regio Holland Rijnland   75.000.000 RIF I + RIF II 
   
Bijdrage Katwijk aan RijnlandRoute 
Via het investeringsfonds van 
Holland Rijnland draagt Katwijk bij: 

  

 RIF I €    6.960.311 26,3% van € 26.465.062 
 RIF II €    8.627.300 Extra bijdrage Katwijk 

Circa €    1,3 miljoen Verlenging periodieke RIF-bijdrage na 2022 
Totaal circa €  17 miljoen  

Planning en besluitvorming vervolg 
Periode Onderwerp Instantie 
   
   
Feb 2014 Vooroverleg over inpassingsmaatregelen Provincie/college/raad 
Maart 2014 Vaststelling Ontwerp Provinciaal Inpassings Plan (OPIP) GS 
6 weken Terinzagelegging OPIP (zienswijzetermijn)  
Maart 2014 Informatiebijeenkomst OPIP voor gemeenteraden  
April 2014 Informatiebijeenkomst OPIP voor belanghebbenden  
April 2014 Besluit over (eventuele) zienswijze OPIP college 
Juli 2014 Vaststelling PIP GS 
Okt 2014 Vaststelling PIP PS 
   
   
 
 
 


