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Onderwerp : beantwurding skriftlike fragen oer oanpak krusing N357 Hallum

Achte hear Fokkinga,

Jo skriftlike fragen op gran fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 16 novimber
2018, beantwurdzje wy as neikomt.

Ynliedende taljochting:
De FNP-fraksje hat by in wurkbesite yn Hallum te hearren krigen dat troch it Kolleezje mOnling
tasein weze soe dat de oanpak fan de krusing Doniawei-N357 yn Hallum yn 2019 taret wurde sil.
En dat de atfiering derfan dan yn 2020 weze sil. Omdat de Steaten de'r noch net fan op de hichte
steld binne en omdat der in tal winsken binne oangeande de utfiering fan de kant fan
doarpsbelang en Ondemimmers, hat de FNP-fraksje in tal fragen.

Fraach 1:
Kinne DS Os befestigje dat it yndied de bedoeling is om yn 2019 te begjinnen mei de tarieding fan
de oanpak fan de oanjOne krusing? En strykt it ek dat yn 2020 de Otfiering dan dien wurde sil? Yn
hoe fier is it mooglik om it wurk noch nei foaren te heljen, mei it each op de neffens doarpsbelang
tige gefaarlike situaasje der?

Antwurd fraach 1:
Wy binne der fan op'e hichte dat dit kruspunt as unfeilich field wurdt, mar ek dat it in komplekse
situaasje is. De romte is beheind, de tastream fan it ferkear is ferskaat en de winsken ferskillend.

Op dit stuit binne wy — yn oerlis mei pleatslik belang Hallum — dwaande mei it atfieren fan in
'quick -scan' om te sjen wat der op dit kraspunt mooglik is. Earst bringe wy de situaasje yn byld
om it probleem goed foar it Ijocht te krijen. Dernei sille wy sjen hokfoar oplossings mooglik binne
om de situaasje feiliger te meitsjen.
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Sjoen ien en oar liket it us in realistyske planning om 2019 te braken foar Ondersyk, petearen mei
ynwenners en bedriuwen, advys en dernei in goeie tarieding om op syn betiidst it krOspunt yn
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Kinnen. vvit cat aer op art stuit gin spesityK budzjet beskikber is toar de oanpak tan dit krOspunt. It
RYP is folslein belein en ek yn oare programma's is gjin budzjet beskikber. Foar de oanpak fan
Hallum moat dus noch nei jild socht wurde.

Fraach 2:
Wy hawwe begrepen dat der tocht wurdt om op de bewuste krusing in rotonde te meitsjen. Yn
hoe fier is it moo glik om winsken fan de transportandemimmers derby mei te nimmen? En dan
giet it benammen om grutte, foarm en hichte fan de ranen fan de rotondes, wertroch't der by
besteande rotondes in soad skea Ontstiet oan de frachtweinen en de lading.

Antwurd fraach 2:
In rotonde is ien fan de oplossings dy't mooglik is. Wy hawwe yn de petearen mei it doarp heard
dat grutte frachtauto's, de saneamde LZV's (Langere en Zwaardere Vrachtauto's), gebrak meitsje
fan it kruspunt rjochting de Doniawei. Yn it andersyk en fjirdere atfiering wurdt hjir rekken mei
halden en sil it beneamd wurde as oandachtspunt.

Mocht de foarkar in rotonde weze, dan sil dizze rotonde ek sa makke wurde dat it frachtferkear
(ek LZV's) hjir goed gebrak van meitsje kinne.

Fraach 3:
Omdat de problematyk fan de rotondes breder spilet as allinnich Hallum (tink ek oan de
Middelseewei en oare provinsjale diken), is it Kolleezje ree om mei fertsjintwurdigers fan de
transportbranche kontakt op te nimmen? Dat om nei te gean oft de foarm en grutte fan
takomstige rotondes sadanich makke wurde kinne, dat skea oan materieel en lading safolle
moo glik beheind wurdt? Sa ja, soe it Kolleezje us op de hichte bringe kinne fan de atkomsten fan
It oerlis?

Antwurd fraach 3:
By it untwerpen fan rotondes halde wy rekken mei de grutste frachtauto's dy't sunder fergunning
(dus net al te breed, lang as swier transport) oer de dyk ride. Dizze moatte sander problemen oer
Os rotondes ride kinne. Op rates mei spesjale transporten meitsje wy de rotondes grutter of lizze
wy op/neist de rotonde in paad oan sadat de frachtauto om of rjochtoer de rotonde ride kin.

De troch Jo neamde skea as gefolch fan it Ontwerp fan provinsjale rotondes is by as net bekend,
mar wy sille hjir nei ynformearje by de transportbranzje. At hjir grutte generike feroarings at wei
nei foaren ta komme, litte wy Jim dit witte. Lykwol ferwachtsje wy dit net; wit dat by eltse rotonde
de Citdaging bestiet at it tagonklik meitsjen foar al it ferkear (dus ek frachtferkear), mar ek om de
faasje fan al it autoferkear nei Onderen ta te bringen. En dat betsjut dat der som- tiden konsesjes
dien wurde moatte om ferkearsfeiligens en berikberens beide tsjinje te kin nen.

Mei rju achtinge,

Deputearrepeaten fan Fryslan,

drs. A.A.M. k, foarsi

,MBA MOM, sekretaris
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