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Onderwerp : beantwurding skriftlike fragen oer brege Dronryp

Achte hear Fokkinga,

Jo skriftlike fragen op grim fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 20 juny
2018, beantwurdzje vvy as neikomt.

Ynliedende taljochting (fakultatyf)
De provinsjale brege oer it Van Harinxmakanaal yn Dronryp wurdt ferfongen, fanwege emn
technyske libbensdoer en om it kanaal ree te meitsjen foar skippen klasse V (resultaat 32
koalysjeakkoart).

It definityf Ontwerp is klear en it wurk sil yn koarten Otein sette. Yn it Ontwerp is in steile
helling fan 2,3% opnommen wylst dizze neffens de saneamde CROW-noarmen maksimaal
1,6% weze mei.

Omwenjenden (Belangengroep brug Dronriip) en VVN binne no yn it geweer kaam. De
minsken binne mei de keazen ynrjochting en hellingsgraad benaud foar in Onfeilige situaasje.
Beswiermakkers basearje har derby op in Ondersyk fan Goudappel Coffeng.

Fraach 1:
Is it kolleezje op'e hichte fan de soargen en beswieren fan Dronryp en VVN?

Antwurd fraach 1:
Wy binne op'e hichte fan de soargen. Foar de goede oarder: it VVN is net yn it geweer kaam,
krekt oarsom. Sjoch it antwurd op fraach 2.
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Fraach 2:
Hokker 6fspraken binne oer it Ontwerp makke mei de omjouwing en mei de gemeente?

Antwurd fraach 2:
Mel it doarpsbelang en de omjouwing is ofpraat dat in eksterne partij ek nei de
ferkeersfeiligens sjen sil. Op fersyk fan de omjouwing hat VVN de situaasje beoardield op
feiligens en dan benammen de feiligens foar fytsers yn de nije situaasje.
Yn it oerlis fan 18 july 2017 mei it doarpsbelang en inkelde ynwenners fan Dronryp
(werunder ien fan de leden fan de belangengroep), is it konsept-advys fan VVN Ontfongen.
Dit konsept-advys is mei VVN en de gemeente (weibehearder) trochnommen. De
oanbefellings Ot it definitive advys fan VVN binne meinommen by de fierdere Otwurking fan it
&twerp fan de brege. Op de ynformaasje-gearkomste foar de omjouwing op 30 septimber
2017 is dit oan de oarder west. Der binne doe gjin reaksjes op de oanbefellings fan VVN
ynkommen.

Fraach 3a:
Binne de CROW-noarmen foar de provinsje binend?

Antwurd fraach 3a:
It giet hjir om CROW-rjochtlinen. By alle provinsjale projekten wurde de CROW-rjochtlinen
tapast. Troch bygelyks ynpassing yn de besteande situaasje is it soms nedich om fan de
rjochtlinen of te wiken. Derom is der sprake fan rjochtlinen en net fan noarmen.

Fraach 3b:
Werom wykt it Ontwerp of fan de CROW-noarmen?

Antwurd fraach 3b:
It Ontwerp wykt net of fan de CROW-rjochtlinen. It Ontwerp is ynpast yn de besteande
situaasje. Hjirby is nei in optimum socht om de ynfloed op de omjouwing, werOnder de
helling, safolle mooglik te beheinen. It gemiddelde hellingpersintaazje fan de besteande
situaasje is 2,2 %. Yn de nije situaasje wurdt dit 2,7 %. Dit fold ocht yn beide gefallen net oan
de doelweardes fan de hjoeddeistige rjochtlinen, mar fait noch wol bin nen de banbreedte fan
de rjochtlinen. De neamde 1,6 % is in doelwearde. De Ot de rjochtlinen krigen
hellingpersintaazjes hingje sterk of fan de hantearre Otgongspunten. Yn de ideaalsituaasje
soe it moaier weze om in flak (horizontaal) stik yn de helling op te nimmen, sadat de fytsers
bykomme kinne. Dit hat lykwols grutte ynfloed op de omjouwing. It advys fan Goudappel
Coffeng is basearre fanOt in ferkearskundich perspektyf werby de ynpassing yn de
omjouwing net meinaam is, wertroch dit praktysk net helber is.

Fraach 4:
Is it Ontwerp yn dit stadium noch oan te passen?

Antwurd fraach 4:
It Ontwerp fan de brege sels kin net mear oanpast wurde. De opritten kinne noch wol oanpast
wurde. Yn oerlis mei de gemeente, de belangengroep en doarpsbelang wurde de
mooglikheden Ondersocht op hokker wize de opritten oanpast wurde kinne.

Os merkteken: 01541309



provinsje fryslan
provincie fryslan b

Fraach 5:
Binne Jo ree yn oerlis te gean mei omwenjenden, VVN en gemeente om ta in droegen
oplossing te kommen? Wat hawwe jo ditoangeande a/ andemommen?

Antwurd fraach 5:
Der binne al oerlizzen mei VVN, doarspbelang, de omjouwing en de gemeente west. Op 12
july jl. is de situaasje (amtlik) mei de Belangengroep en de gemeente nochris trochnaam.
Hjirby kaam de Belangengroep sels ek tot de konklkje dat it advys fan Goudappel Coffeng
net helber is. Yn dit oerlis is ofpraat dat de gemeente en de provinsje de mooglikheden
undersykje sille om hjir in 30 km gebiet fan te meitsjen.
Derneist hat deputearre Poepjes foar de fakansjeperiode (7 augustus) de situaasje mei de
Belangengroep en de gemeente trochnaam. Ofpraat is dat yn wike 36 in ferfolchgesprek plak
fine sil.

Mei rju achtinge,

Deputearr Steaten fan Fryslan,

-drs. Ac cia-rsitter

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, sikretaris
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