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AANGENOMEN

Motie Pontveren Ilpendam en Spaarndam
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021 hebben kennis
genomen van de statenvoordracht Begroting 2022; alsmede het ‘Advies GS aangehouden moties
begroting 2022’, gehoord de beraadslagingen
Constaterende dat:
- In de voordracht van de jaarrekening is aangegeven dat middelen die zijn vrijgevallen in 2020
in de periode 2021-2023 weer voor andere doelen kunnen worden ingezet;
-

In het ‘Advies GS aangehouden moties begroting 2022’ in de reactie op de aangehouden
motie 71 over fietsknelpunten is aangegeven dat: ‘er twee urgente […] knelpunten op de
fietsinfrastructuur’ zijn: ‘de exploitatie van de pont bij Ilpendam en […] de realisatie van de
pont bij Spaarndam […]’.

-

De Provinciale Staten op 14 september 2020 reeds een motie (M75) hebben aangenomen
die GS opriep te verkennen hoe de pont over het Noord-Hollandskanaal tussen Ilpendam en
Landsmeer in de vaart kan worden gehouden.

Overwegende dat:
- Deze pont een belangrijke functie vervult voor fietsers en landbouwverkeer; de pont een
verbinding vormt over provinciale waterinfrastructuur en onderdeel uit maakt van het totale
provinciale fietsnetwerk; de provincie daarmee een belang heeft bij de verbinding
-

de gemeenten Waterland en Landsmeer de kosten van de pont niet meer dragen maar het
opheffen van de pont grote gevolgen voor de inwoners van o.a. Ilpendam en Landsmeer
heeft; dat omrijden van landbouwvoertuigen extra uitstoot met zich mee brengt; bij de
herinrichting in 2018 van de busbaan langs de N235 veel moeite is gedaan om de pont goed
in te passen; een fietsbrug het knelpunt in de toekomst mogelijk zou kunnen oplossen, maar
er een voorziening dient te worden getroffen, in ieder geval voor de tijd die het kost om een
besluit te nemen over een dergelijke brug.

-

De varende fietsverbinding bij Spaarndam een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de
toekomstige fietsinfrastructuur rondom recreatiegebied Spaarnwoude en de inzet van
Provincie Noord-Holland de doorslag kan geven in realisatie hiervan

Verzoeken het College om:
 Een bedrag van 400.000 euro (vijf keer 80.000 per jaar) in de begroting voor 2022 (uit de
bestedingsruimte (Algemene Reserve en begrotingssaldo 2022) die beschikbaar wordt gesteld
voor nieuw beleid) in te zetten om de pont over het Noord-Hollandskanaal tussen Ilpendam
en Landsmeer de komende vijf jaar in de vaart te houden, en zich in te zetten voor een
permanente oplossing;


en een eenmalige bijdrage te doen aan de realisatie van de pont bij Spaarndam van 55.000
euro door de gemeente Haarlem samen met het recreatieschap Spaarnwoude.

En gaan over tot de orde van de dag.
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