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Informatieavond N206 Europaweg

Geachte heer/ mevrouw,

Het aanpassen van de N206 Europaweg en het Lammenschansplein is onderdeel van het project
de RijnlandRoute. Voor de Europaweg en het Lammenschansplein is het ontwerp aangepast,
hiervoor hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland onlangs een aantal besluiten
genomen. Graag nodig ik u daarom uit voor een informatieavond over de N206 Europaweg op
maandag 29 november. Tijdens deze avond geven wij een toelichting op het aangepaste ontwerp
en kunt u meer informatie krijgen over de besluitvorming en het verdere proces.

Informatieavond N206 Europaweg
Datum:
Locatie:
Adres:
Aanmelden:

voor de informatieavond

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Maandag 29 november 2021 van 19.00 tot 21.00 uur
Informatiecentrum RijnlandRoute
Rietpolderweg 19 in Leidschendam
Via https://rondleiding-rijnlandroute.nl/infoavondeuropaweg kunt u zich aanmelden

Programma

Tram 9 en de buslijnen

Tijdens de informatieavond vindt er ieder heel en half uur een korte presentatie
plaats over de aanpassingen van het ontwerp en het te doorlopen proces. In een
andere ruimte zijn er projectmedewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden.

90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het

Ontwerp

provinciehuis. Vanaf

Bij het uitwerken van het ontwerp voor de Europaweg en het Lammenschansplein bleek dat er een

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

aantal technische knelpunten was en dat het ontwerp verbeterd kon worden. Ook waren er kansen

De parkeerruimte voor

om het ontwerp veiliger en met minder overlast voor de weggebruiker en omgeving aan te leggen.

auto’s is beperkt.

Deze wijzigingen betreffen onder meer het verschuiven van de Europaweg en het verleggen en
verlagen van de Trekvlietbrug van 2,90 meter naar 2,20 meter. Daarnaast kwam ook de
bestuurlijke wens een busstrook aan het ontwerp toe te voegen.
In overleg met de gemeente Leiden is het ontwerp daarom op onderdelen aangepast.
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Aanpassen provinciaal inpassingsplan
Een provinciaal inpassingsplan (PIP) is een bestemmingsplan dat is opgesteld door de provincie.
Door de wijzigingen van het ontwerp moet het PIP voor de Europaweg op een aantal punten
worden aangepast, dit gebeurt middels een zogenoemde partiële herziening van het PIP. Dinsdag
9 november 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de ontwerpbesluiten voor de
partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan (PIP) RijnlandRoute vastgesteld.

Terinzagelegging
Alle besluiten en bijbehorende documenten liggen zes weken ter inzage:
van maandag 15 november tot en met maandag 27 december 2021.
Tijdens deze periode zijn de stukken digitaal (onder andere) in te zien via de website van de
provincie: www.zuid-holland.nl/loket/ter-inzage Hier vindt u ook meer informatie over indienen van
een zienswijze.

De ontwerpbesluiten en de overige bijbehorende stukken zijn tijdens de terinzagelegging periode
fysiek in te zien op drie locaties:



Het Loket van de provincie Zuid-Holland: Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag
open: maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur



Informatiecentrum RijnlandRoute, Rietpolderweg 19, 2323 LL Leidschendam
open: woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur



Stadskantoor gemeente Leiden, Bargelaan 190, 2333 CW Leiden
open: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, donderdag ook 17.00-20.00 uur en zaterdag
9.00-13.00 uur.

Meer informatie
Op www.rijnlandroute.nl staat meer informatie over het ontwerp van de Europaweg, de partiële
herziening van het PIP en de terinzagelegging van de besluiten en documenten.
Voor vragen over deze brief of over het project kunt u een e-mail sturen naar
europaweg@rijnlandroute.nl. Het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen per mail, meer
informatie hierover staat op: www.zuid-holland.nl/loket/ter-inzage.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

M. van Aacken
Projectmanager N206 Europaweg/Lammenschansplein
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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