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Motie Toekomst fietstu n nel Laten
De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 4 maart 2019,
constateren dat:
•

de toerit naar het fietstunneltje onder de N525 bij Laren is aangelegd in een haakse
bocht; de intentie van het project was altijd om deze recht te leggen en hiervoor is
recent een ontwerp gemaakt waarvan de geraamde kosten 95.000 euro bedragen; er
is echter één bezwaar, na de aanleg van het tunneltje is de aardkundige monumenten
status gelegd op het deel waar de tunnel recht gelegd zou moeten worden; deze
status zou aangepast moeten worden om het rechttrekken mogelijk te maken;

•

er inmiddels wordt gewerkt aan een bovengrondse verbetering voor fietsers,
wandelaars in de vorm van een verkeersplein.

overwegende dat:
•

de gemeente Laren en het GNR grote waarde hechten aan het verbeteren van de
toerit van de fietstunnel;

•

de aanleg van een bovengrondse verbetering niet automatisch betekent dat de tunnel
nutteloos is;

van mening dat
•

het belangrijk is om de effecten van de bovengrondse oplossing (na gereedkoming) te
evalueren;

•

in deze evaluatie gekeken moet worden naar het functioneren van het nieuwe
bovengrondse verkeersplein in de praktijk wat betreft veiligheid de voor fietsers, de
doorstroming en naar de behoefte aan een goed functionerende fietstunnel

•

op basis van deze evaluatie de situatie opnieuw beoordeeld moet worden om te
bezien of er voldoende zwaarwegende te redenen zijn om de PMV op dit punt te
wijzigen, waardoor de verbetering van de toerit van het tunneltje alsnog mogelijk wordt

geven het College van Gedeputeerde Staten de opdracht om:
1. een jaar na in gebruikneming van het bovengrondse verkeersplein een evaluatie op te
stellen, waarin o.a. gekeken wordt naar de veiligheid, de doorstroming van fietsers en
auto’s en de behoefte aan een goed functionerende fietstunnel;
2. deze evaluatie voor te leggen aan provinciale staten.
3. het begrote budget voor de aanpassing van het tunneltje te reserveren.

en gaan over tot de orde van de dag.
De leden van Provinciale Staten,

