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: Bestuursakkoord en verkeersveiligheid — korte update

Geachte Statenleden,
In resultaat 40 van het Bestuursakkoord 2019 — 2023 is verwoord dat we een daling willen
van het aantal doden en gewonden op de Friese wegen. Hiervoor is budget beschikbaar.
Binnenkort informeren we u uitgebreid over hoe we dit resultaat de komende jaren willen
bereiken.
Daarop vooruitlopend willen we u in deze brief alvast melden dat we besloten hebben om het
kruispunt Doniawei in de N357 bij Hallum met voorrang op te pakken. Ook is nieuws te melden over de rotonde van de Rypsterdyk met de N383 bij Marsum.
Voor de rotonde bij Marsum was aanvullende dekking benodigd om de gewenste fietstunnel
te kunnen realiseren. Deze financiering is gevonden binnen het project `Haak om Leeuwarden', waar dit knelpunt qua scope ook onderdeel van uitmaakt. Daarmee zijn de verdere
voorbereidingen weer opgepakt. We kunnen nu nog geen uitsluitsel geven wanneer de realisatie plaats zal vinden; dit is afhankelijk van meerdere factoren zoals eventuele grondaankoop.
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De aanpak van het kruispunt van de N357 bij Hallum (Doniawei) willen we financieren uit de
1,0 miljoen euro die structureel beschikbaar is voor verkeersveiligheid. Omdat hier richting
het dorp verwachtingen gewekt zijn, willen we dit kruispunt met voorrang aanpakken. Het
streven is om realisatie in 2021 te laten plaatsvinden. Overigens dienen uw Staten hier formeet gezien bij de eerste berap nog wet een besluit over te nemen, aangezien het activeren
van projecten tot uw mandaat behoort.
Hoogachtend,

Gedeputelekde Staten van Fryslan,

voorzitter

R.E. Bpdiu_5,-Riemersma, MBA MOM, secretaris
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