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Motie red liet Vijflioekpark
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 maart 2019, besprekend
Multimodaal bereikbaarheidspakket Comdor Amsterdam-Hoorn: financiële bijdrage
(VD-25).
Constaterende dat:
• de N5 1 6/Thorbeckeweg een provinciale weg is die loopt vanaf de op- en afritten van
de A$ tot halverwege het Vijifioekpark in Zaandam
• de N5 1 6/Thorbeckeweg ter hoogte van de waterpartij in het Vij ffioekpark naar het
westen toe in beheer en onderhoud is bij de gemeente Zaanstad
• desondanks de gehele weg een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom is,
waar 80 kmlu mag worden gereden.
• het Vijfhoekpark direct naast de N5 1 6/Thorbeckeweg ligt en er, behalve een vangrail,
geen maatregelen zijn genomen om het park van de weg te scheiden.
• uit de AVANT- studie, die samenhangt met het multimodaal bereikbaarheidspakket
Corridor Amsterdam-Hoorn, blijkt dat er ingrijpende werkzaamheden zullen worden
verricht om de doorstroming N5 1 6/Thorbeckeweg te verbeteren.
Overwegende dat:
• parken in stedelijke gebieden, zoals het Vijffioekpark in Zaandam, kunnen bijdragen
aan de biodiversiteit
• het doel van het Vijfhoekpark is om de natuur weer terug te brengen in de stad door de
flora en fauna meer ruimte te geven
• de biodiversiteit van het Vijfhoekpark beperkt is
• dit waarschijnlijk mede het gevolg is van de stikstofuitstoot van het langsrjdend
verkeer
• het te verwachten is dat door het toenemend verkeer, dat het gevolg is van de
verbetering van de doorstromïng op de N5 16/Thorbeckeweg, het park nog meer te
lijden zal hebben
• de aanpak van de N5 16/Thorbeckeweg een goede gelegenheid is om ook iets voor het
Vijffioekpark te doen
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
• samen met de gemeente Zaanstad (en mogelijk de MRA) een onderzoek te doen naar
de biodiversiteit in het Vij ffioekpark
• samen met de gemeente Zaanstad (en mogelijk de IvWA) maatregelen te treffen om de
biodiversiteit in het Vij ffioekpark te verbeteren

•

de gemeente Zaanstad en Zaanse natuur- en milieuorganisaties via het
netwerkpiatform Groen Kapitaal te verzoeken beleid te maken om de biodiversiteit in
het Vijifioekpark te vergroten
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En gaan over tot de orde van de dag
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