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Onderwerp : Beantwurding skriftlike fragen oer situaasje en stall fan saken oer de
feilichheid en trochstreaming by de rotonde en de 6frit by Marsum

Achte Steateleden,

Jo skriftlike fragen op grOn fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 29
septimber 2019 beantwurdzje wy as neikomt.

Jo ynlieding
De fraksje fan de FNP hat berjochten fan bewenners krigen dy't har soargen meitsje oer de
ferkearssituaasje rOnom de rotonde by Marsum en de fuortgong fan de oanpassingen dy't
ferline jier tasein binne, werOnder de oanlis fan in fytstunnel.

Op de provinsjale begrutting foar 2019 stiet dat de besteande rotonde Marsum West oanpast
wurdt om de trochstreaming te ferbetterjen en dat der om reden fan de
ferkearsfeilichheid nei ferwachting yn 2019 ek in fytstunnel realisearre wurdt.

Yntusken binne der alle dagen fertragings en gefaarlike situaasjes mei stilsteand ferkear by
de rotonde en de Mit. Yn antwurden nei oanlieding fan skriftlike fragen fan it CDA (it 2017
skreau it kolleezje fan DS dat de maatfiering fan de besteande rotonde net mear foldocht en
dat oanpassing ta in turbo-rotonde de beste oplossing is, basearre op
feilichheidsoerwagings.

Fraach 1:
Hawwe DS ek sinjalen fan bewenners berikt dy't bar soargen meitsje oer de feilichheid en
trochstreaming by de rotonde en ofrit by Marsum?
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Antwurd fraach 1:
Ja, wy binne benadere troch twa foarsitters of wurdfierders fan doarpsbelangen. Ek binne wy
yn petear mei de gemeente Waadhoeke.

Fraach 2:
Is DS bekend dat it ferkear op de rotonde en de ofrit by Marsum hast alle dagen festrint en
der de rmei ek gefaarlike situaasjes op de Heak Ontstean?

Antwurd fraach 2:
Ja, op de rotonde fan de (Wit fan ce Rykswei yn kombinaasje mei de rotonde fan 'e N383 is
de ferkearsofwikkeling traach, en dan wol yn 'e jCinsspits it ferkear noch wolris werom slaan
op de ofrit fan 'e Heak. Der is tagelyk ek drokte en fertraging op de N383 fanut it noarden en
soks makket de situaasje kompleks. Sa Cintstean op mear plakken risiko's foar de feiligens.

Fraach 3:
Wat is no de star) fan saken oangeande de taseine ferbetteringen oan de rotonde Marsum-
West? Binne der miskien finansjele of opera sjonele swierrichheden dy't de realisaasje
behinderje? As dat sa is, wat binne dy swierrichheden en wat docht DS deroan om dy op te
lossen? As dat net sa is, werom binne de wurksumheden dan noch net yn gong set?

Antwurd fraach 3:
Wy binne yn 2016 starten mei de technyske tarieding fan it ferbetterjen fan de provinsjale
rotonde N383. Der spile doe ek in stik Cinderhald fan 'e rydbaan en de realisaasje fan nije
bushalten. Letter kaam fan de gemeente Menameradiel (no Waadhoeke) de ekstra winsk
foar in fytstunnel. De gemeente hie fan dizze tunnel en rotonde in sunige rOzing makke dy't
sa en ek yn it bestjoerlik oerlis telane kaam is. In fytstunnel wie in nije winsk, weroer media
2018 yn de ramtnota 2019 troch Provinsjale Steaten feststeld is dat de Provinsje hjir €
620.000,- yn stekke sil, tegearre mei in tasizzing fan Waadhoeke foar € 150.000. Dit beslut
hat soarge foar nije Citgongspunten foar de tarieding fan it projekt.

De ferkearssituaasje is kompleks en it ferkear is mear tanommen as ferwachte wie. De
realisaasje fan in tunnel nimt gau twa jier. Wy wolle graach it ferbetterjen fan de rotonde
Marsum en de winsk foar in fytstunnel kombinearje am it sa goedkeap mooglik te meitsjen.
Wy binne derom yn 2018 op 'e nij Citein setten mei it meitsjen fan farianten, farianten wer
dizze fytstunnel romtlik en finansjeel by passe koe, lykas in turbo-rotonde, in ovonde en ek
ferkearsljochten. Der moat ommers ek in oplossing weze foar de drokte op de N383. Mel in
fytstunnel wolle jo in sa koart mooglike undertrochgong meitsje, wat wer stridich is mei ekstra
rydbanen foar in bettere ofwikkeling fan it ferkear. Tagelyk havvvve wy al Ondersyk nei de
Cindergran dwaan litten en ferkennende petearen han mei graneigeners. Saks hat tiid nedich.
Wy sykje wol am mear jild, want wy sjogge dat we lang net genoch jild foar in fytstunnel op
dit komplekse plak hawwe. Foar in oanpak fan de rotondes is foldwaande jild reservearre.

resEttil
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Fraach 4:
Op hokker termyn kinne de bewenners fan Marsum en Noardwest Fryslan dermei rekkenje
dat de rotonde mei fytstunnel klear is?

Antwurd fraach 4:
Wy binne Citeinset om earst de urginte Cinfeilige situaasje foar it autoferkear op te lossen
troch de beste rotonde fariant Cit te fieren. Wy sjogge nei in stevige fariant dy't meigiet yn de
takomst foar de oansluting as gehiel. Soks bringt in nije romtlike 6fwaging mei him mei.

In oplossing foar de trochstreaming sil op syn betiidst yn 2020 of begjin 2021 ree weze kinne,
mei ofhinklik fan de stikstofwetjouwing. Foar de fytsers binne der oare alternativen, lykas de
nije haadrCite fia de Hegedyk by de sudkant fan de sneldyk lans en fia it tunneltsje by
Marsum. Dat jout Cis tiid om jild te finen foar in bestindige oplossing, mei fytstunnel. Sa gau
wy it totale plaatsje kompleet hawwe en witte hoe 't it mei de finansiering sit, komme wy by jo
werom. De Steaten kinne dan Ofwage wat hja de beste oplossing fine.

Mel rju achtinge,

Deputearrppteaten fan Fryslan,

R.E. B

rok, foarsitter

i'sma, MBA MCM, sekretaris
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