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Ûnderwerp : Beântwurding skriftlike fragen oer twa fytsoerstekken oer de N359 yn
Gaasterlân

Achte hear Fokkinga,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op
13 febrewaris 2017, beântwurdzje wy as folgt.

Ynliedende taljochting
Ut Gaasterlân en de gemeenteried fan De Fryske Marren kom me lûden dat der ferlet is fan
feiliger fytsoerstekken yn de provinsjale dyk N359 troch Gaasterlân. Tusken Koudum en
Warkum lizze al fytstunnels. Doarpsbelangen yn Harich geane no yn’e pleit om de krusingen
by Kippenburg en Rûgehuzen ek oan te pakken. Neist de ferkearsfeiligens wurdt mei klam
ek it belang fan toeristysk fytsend Gaasterlân neamd.

Fraach 1:
Binne DS bekend mei dizze lokale ideeën foar de N359 yn Gaasterlân?

Antwurd fraach 1:
Ja. Sa is der bygelyks tillefoanysk kontakt west mei in fertsjinwurdiger fan pleatselik belang
Harich. Dêrneist binne wy fia de lokale media op’e hichte dat de neamde winsk foar
fytstunnels yn Gaasterlân spilet.
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Fraach 2:
Kinnejo oanjaan hoefolle (hast-)ûngemakken derde lôste lOjier west hawwe mei
oerstekkende fytsers op de krusingen yn de N359 tusken Koudum en de Lemmer, ek yn -1—1
fergeliking mei fergelykbere rekreatyf yntensyf brûkte oerstekken yn de rest fan Fîyslân
(bygelyks de omkriten fan Appeiskea)?

CIII)

Antwurd fraach 2:
Ut in saneamde ‘quick-scan’ oer de perioade 2007 — 2015 docht bliken dat der de ôfrûne
tsjien jier by Âldemirdum (Sminkewei/Kippenburg) twa ungemakken mei fytsers plak fûn
hawwe en by Rûgehuzen ien. It lêste registrearre ungemak wie yn 2010, dêrnei hawwe der
neffens de statistiken gjin ferkearsungemakken mear west mei fytsers by dizze oerstekken. •

Yn fergelyk mei bygelyks de âlde N381 fine der hjir net folIe mear as minder ungemakken
mei fytsers plak; ek dêr binne in pear ungemakken registrearre, wêrby de lêste yn 2009 wie.
Der is dus gjin grut ferskil neffens de statistiken. Wol rydt der mear ferkear op de N381; sa’n
12.000 auto’s deis.

Lyk as wy yn eardere reaksjes oer ferkearsfeiligens ek al oanjûn hawwe, binne dizze sifers
net hielendal betrouber trochdat de plysje sûnt in pear jier net mear oanwêzich is by in grut
part fan de ungemakken en dizze ungemakken dan ek net registrearret. Oer (hast)
ûngemakken kinne wy al hielendal neat sizze, om’t dizze net registrearre wurde.

Fraach 3:
Is it neffensjo gaadlik dat der omwille fan feiigens en/of toerisme fytstunnels komme by
Kippenburg en Rûgehuzen? Graach jo argumintaasje.

Antwurd fraach 3:
Yn it earste plak is dit part fan de N359 it meast rêstige part fan de N359 mei sa’n 7.000
auto’s deis. Dat is ek ien fan de redenen wêrom wy tusken Boalsert en De Lemmer earder
ynsette op bygelyks rotondes en ovondes yn stee fan ûngelykflierske oplossings sa as
fiadukten as tunnels. Ferkearsfeiligens én trochstreaming fan it ferkear op de N359 binne hjir
beide goed mei tsjinne. Dit nimt net wei dat yn it ferline der al wol in oantal fytstunnels
realisearre binne, bygelyks by Koudum en Woarkum.

Ütgeande fan it hjoeddeistige provinsjale ferkearsbelied soe in fytstunnel (as in fytsbrêge)
oan de oarder wêze kinne at dêr deis mear as 8.000 auto’s op de N359 del ride, of at der
mear as 750 (brom)fytsers de N359 oerstekke wolle. Dêr wêr’t al foarsjoen is yn in rotonde,
ovonde as in ferkearsljocht, is neffens dit belied in fytstunnel net nedich. Op de plakken dêr’t
dizze yntensiteiten leger lizze, kin men tinke oan sanearring fan in oerstek as in middeneilân
as passende maatregel op in 100 km-dyk.

Wy hawwe ien en oar neisjoen; it docht bliken dat op de neamde twa oerstekken gewoanwei
sa’n 7.000 auto’s én minder as 750 fytsers deis telt wurde. Op grûn fan it ferkearsbelied past
in fytstunnel hjir dus net. Dêrneist binne as wurde de twa oerstekken al feiliger makke. Sjoch
ek it antwurd op fraach 4.

Der binne gjin kriteria en gjin budzjetten dêr’t fanût toerisme foarsjoen wurdt yn fytstunnels; it
is benammen in ôfwaging op it mêd fan ferkearsfeiligens. Oarsom sjoen is ferkearsfeiligens
wol in algemien beliedsdoel dat ek oare beliedsdoelen stipet, lyk as rekreaasje.
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Fraach 4:
Stiet de oanpak fan bedoelde krusingen yn de N359 op de rol foar It Utfieringsprogram PVVP
en/of RYP? En wat moat dy oanpak likernôch kostje, yn in fariant mei fytstunneltsjes? -[--—1

Antwurd fraach 4:
It krtispunt Kippenburg (of sa’t wy neame de ôfslach nei Aldemirdum) wurdt noch foar de

_____

simmerfan dit jier oanpastta in ovonde. De oerstek by Rûgehuzen is yn 2014 al feroare, doe
is hjir in middeneilân realisearre om fytsers yn twa kear de N359 oerstekke litte te kinnen.

De totale kosten foar de oanlis fan ien fytstunnel komme al fluch op ien oant oardel miljoen
euro, ôfhinklik fan bygelyks de ûndergrûn en oare lokale omstannichheden. De oanlis fan in •

ovonde is rûchwei de helte goedkeaper. In ovonde as rotonde biedt ek nochris in feilige
oplossing foar it autoferkear én it fytsferkear, wylst in fytstunnel allinnich foar it fytsferkear in
feilige oplossing biedt. Dêrom kieze wy earder foar in rotonde/ovonde as foar in fytstunnel.

Fraach 5: —Il
Binne der ek oare mooglikheden om tit it eachweid fan toerisme en ferkearsfeiligens de
omwenners en rekreanten hjir yn’e mjitte te kommen?

Antwurd fraach 5:
Sjoch it antwurd op fraach 3 en fraach 4.

Mei rju achtinge,

Deputearre Steaten fan Fryslân,

Berg, sikretaris
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