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Motie “Toerit fietstunnel La ren rechtieggen”
Betreft agendapunt 11: Tweede actualisering Provinciaal Meerjarenprogramma
Infrastructuur 2018-2023 (VD-39).

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 9juli 2018 te Haarlem, ter
bespreking van voordracht 39,
constaterende dat:
• de provincie in 2010 een tunnel heeft aangelegd onder de N525 bij Laren;
• het destijds niet direct mogelijk was een normale toerit te creëren vanwege gebruik
van het naastliggende terrein door de manege en er als tijdelijke maatregel een
toerit met een haakse bocht is aangelegd;
• er destijds 200.000 euro gereserveerd is om de toerit later alsnog recht te leggen;
• er sinds die tijd verschillende ernstige ongelukken zijn gebeurd in deze bocht;
• er volgens de CROW-normen geen haakse bocht met zo’n kleine boogstraal
aangelegd mag worden wanneer het zicht beperkt is;
• het college op 19 juni jI. heeft besloten de haakse bocht in stand te laten vanwege
“de aantasting van het aardkundig monument”;
overwegende dat:
• veilig fietsinfrastructuur prioriteit moet hebben;
• het aardkundig monument destijds reeds is aangetast door de aanleg van de tunnel
zelf en dat een verbeterde toerit die aantasting niet substantieel groter zal maken;
• de provincie veel expertise heeft in het maken van landschappelijk zorgvuldig
ingepaste ontwerpen van infrastructuur;
• er in de regio /bij omwonenden waarde wordt gehecht aan voltooiing van dit project
door nakoming van de eerdere toezeggingen;
• het zonde is van de investering in de tunnel destijds als we de tunnel nu niet beter
bruikbaar maken;
dragen GS op:
1. project “N525-05 Kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg, gemeente Laren” nog
niet naar de planfase te verschuiven maar voorlopig in de studiefase te houden;
2. alle benodigde stappen te zett,.p die nodig zijn om de aanrijroute naar de fietstunnel
onder de N525 bij Laren recht leggen;
en gaan over tot de orde van
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