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N207 verzoek aan de Provincie


geen


Geachte heer Vermeuien,


Zoals u ongetwijfeid weet veroorzaakt het landbouw verkeer veel overlast in Rijnsaterwoude,

maar met name In Leimuiden, vanwege het niet mogen gebruiken van de N207.


Op 'Kennismiddag Landbouwverkeer van 10jan jl., een bijeenkomst met LTO Noord en

Cumeta georganiseerd door Greenport Noord Holland Noord, zijn wij echter posrtief verrast

door de informatie over een pilot met landbouwverkeer op provinciale wegen die uw college

gedeputeerde mevrouw Post in de zomer van 2017 op de rondweg van Alkmaar heeft

toegestaan.


In een periode van 6 weken mochten landbouwvoertuigen gebruik maken van de rondweg en

is daama een evaluatie gedaan. Deze is in alle opzichten positief; minder landbouwverkeer

door de binnenstad van Alkmaar en geen noemenswaardige overlast op de randweg zelf.


Een voorbeeld dat ons inspireert en dat we graag zouden volgen op de N207. Een pilot die

meer kansrijk lijkt te zijn nu bekend is geworden dat er een wetsvoorstel is ingediend waarin

de maximum snelheid van landbouwvoertuigen wordt verhoogd van 25km naar 40km per uur,

wat het onderlinge snelheidsverschil tussen de weggebruikers van provinciale wegen

vermindert. Naast de kentekenplicht en nog wat andere zaken betreft dit voorstel ook een

'Ja, tenzij’ voor het toelaten van landbouwverkeer op provinciale wegen.


Dit alles maakt dat we u als wegbeheerder vragen om een pilot toe te staan, voor de periode

april/mei of sept/okt 2019 van 6-8 weken. Om landbouwverkeer toe te staan op de N207

tussen de Vriezenweg en de kruising bij Leimuiden, over een afstand van ongeveer 1600m.

Wij stellen u voor na deze periode de ervaringen met elkaar te evalueren.
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N207 verzoek aan de Provincie


onderwerp 

In het verleden hebben LTO, Cumela en de Dorpsraad van Leimuiden, zlch uitgesproken

v66r het houden van een dergelijke proef.


Naar wij hopen staat u positief tegenover dit verzoek en wachten wij uw reactie met

belangstelling af.


Met vriendelijke groet,


Namens de gemeenteraad^n Kaag Braassem
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