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ûnderwerp : Antwurden skriftlike fragen oer rûnwei De Westereen

Achte hear Visser,

Op jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglement van Orde, binnen kaam op 13
febrewaris 2014 hawwe wy de folgjende antwurden.

Fraach 1:
Yn in ‘zwaarwegend’ amtlik advys oan de gemeente (2008) set de provinsje grutte fraachte
kens by de ekonomyske ttfierberens fan de rûnwei, de finansiering en de mooglike lûdhinder
foar omwenjenden. Wêrom is de provinsje letter dochs wol akkoart gien?

Antwurd fraach 1:
It kollege fan B&W hat de belangen ôfwoegen en besletten om in westlike rûnwei oan lizze te
wollen by De Westereen. Yn dit beslût giet it om in ferkenning fan de mooglikheden. Yn ‘e
bestimmingsplan proseduere sil it gebrûklike oerlis mei ûs noch fierd wurde moatte. It neam
de amtlik advys hie te krijen mei de eastlike rûnwei. Dat stik dyk is al ûtfierd. De gemeente
hie foar dat plan de motivearring yn it bestimmingsplan ferbettere nei oanlieding fan it kritysk
advys.

Fraach 2:
Yn it provinsjale ynpassingsplan (PIP) fan 2011 wurdt de Boppewei oanmerkt as de ûntslu
tingswei nei De Westereen ta. Dêr[oar sil op kosten fan provinsje in aparte ûntsluting oanlein
wurde mei in heal klaverblêd. Yn hoef ier hat it plan foar de rûnwei it ûntwerp fan de Sintrale
As beynfloede?
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Antwurd fraach 2:
Yn ‘e tarieding fan de proseduere fan It PIP is al wiidweidich ûndersocht wat foar mooglike
tiffiering de oansluting De Westereen/Feanwâlden krije koe. Utgongspunten by de ynfolling
fan it heale klaverblêd wienen bygelyks It plak fan Groenrijk en Sanjesfertier, de EHS lâns de
Goddeleazesingel en t spoar. By It (it-ûntwikkeljen fan de plannen fan De Centrale As wie al
wol sprake fan in mooglike takomstige nije ûntsluting fan De Westereen rjochting De Centra
le As. Yn ‘e lizzing fan t heale klaverblêd is net foarût rûn op in mooglike rûnwei De Wester
een, Dêr is aHinnich in situaasje ûntstien dy’t de oanlis net ûnmooglik makket. It ûntwerp fan
‘e Centrale As is sûnder of mei de nije ûntsluting tt De Westereen itselde.

Fraach 3:
Yn it bestimmingsplan ‘De Westereen-kom’ fan 4 april 2013 stiet: Op basis van dit bestem
mingsplan worden geen nieuwe wegen aangelegd en ook geen nieuwe woningen gebouwd.
Hoe lang is DS al op ‘e hichte fan it trochsette wollen fan de gemeentlike rûnwei? Spilet it
kombinearjen mei it oanlizzen fan de Sintrale As hjiryn in rol?

Antwurd fraach 3:
Wy binne al langer op ‘e hichte fan de winsk fan de gemeente om in rûnwei oan te lizzen. Yn
desimber 2013 hawwe B&W ferskate gemeentlike projekten ôfwoegen. Dêrby is keazen foar
de nije westlike ûntsluting fan De Westereen. De gemeente fersoarget de romtlike prosedu
ere. Dit is ek har ferantwurdlikheid. Formeel sille wy yn ‘e bestimmingsplanproseduere in
stânpunt ynnimme moatte oer de rûnwei. Op dit momint fynt er oerlis plak mei de gemeente
oer de mooglikheden fan wurk mei wurk meitsjen. Dêryn wurdt ûndersocht oft de fierdere
tarieding kombinearre wurde kin mei t ôfsluten fan kontrakten fan De Centrale As (op kosten
fan ‘e gemeente). Oer it algemien wurkje wy as provins]e mei oan it kombinearjen fan wur
ken (win/win). Wy nimme dêrby net de kosten foar de oanlis oer fan de gemeente. As de
provinsje in rol hawwe kin yn it kombinearjen fan wurk dan sil is kollege dêroer in beskt
nimme moatte.

Fraach 4:
Yn it Vervoersplan fan Dantumadiel wurdt de sitewaasje foar 2022 beskreaun en stiet de nije
rûnwei as sykgebiet op ‘e kaart. Neffens telpunt De Westereen passearre der deis sa ‘n 6000
auto’s. By Sumar, Hurdegaryp en Dokkum is dit twa oant trije kear safolle. Wat is neffens DS
de needsaak om de nije rûnwei oan te sluten op de Sintrale As?

Antwurd fraach 4:
Yn prinsipe giet It hjir om in beskit fan de gemeente Dantumadiel. Dêrby stribbet de gemeen
te nei in mear direkte oansluting fan De Westereen op De Centrale As. Dêrneist wol de ge
meente de ynterne ferkearsstruktuur ferbetterje. Ut in heger perspektyf wei (boppelokaal) is
ek in bettere situaasje te berikken (bygelyks it tsjingean 1 an slûpferkear op ‘e Kûkhernster
wei). Wy kinne dizze redenaasje wol folgje.

Fraach 5:
Earder wie der sprake fan in noardliker trasee fan de nije rûnwei. Is de provinsje belutsen
(West) by eardere grûnoankeapen foar dizze rûnwei? Sa ja, wêrom dan?
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Antwurdfraach 5:
It beskikber meitsjen fan de perselen foar de gemeente is yn t ramt fan t grunwikselproses
de Falom Spoorbaan Oost (gebietsûntwikkeling DCA) meinommen . De gemeente hat oan
jûn hokker grûn foar de rûnwei nedich is. Ek hjirby betellet de gemeente de kosten sels.

Fraach 6:
Is de provinsje direkt of yndirekt belutsen by de finansiering fan (in part fan) de nije rûnwei en
de nije brêge oer de Swimmer? Sa ja, hoe sa dan?

Antwurd fraach 6:
Nee, der fynt wol oerlis plak oer de mooglikheden om wurk mei wurk te meitsjen (win/win,
synergie).

Fraach 7:
Yn de fisy op de gebietsontwikkeling en de nota ‘Grutsk op ‘e Romte’ wurdt eksplisyt it pro
vinsjale belang fan it gebiet rûnom it foarkartrasee oanjûn: behâld ferkaveling, ferbettering
fan ‘t reliëf en de houtwâlen en ûndersyksgebiet foar peilbehear foar de Fryske boezem. In
nije rûnwei op dit plak sil de needsaaklike ynpasberens fan de Sintrale As ûnmooglik meitsje.
Hoe sil DS noed stean foar dizze provinsjale kearnkwaliteiten?

Antwurd fraach 7:
It gebiet wêr ‘t de rûnwei komme moatte soe leit yn it gebiet fan ‘e 7000 bunder gebietsûnt
wikkeling De Centrale As. Dêr wolle wy ferskate “plussen” fan ‘e grûn krije, bygelyks: ferbet
tering fan it lânskip, “ecokwadrant’, bettere ferkaveling fan it gebiet. Dizze saken binne fêst

em yn de nota “Oer weide, sompe en wâ.ld”. In nije westlike ûntsluting fan de Westereen is
net stridich mei it ynpassen fan De Centrale As. Yn de bestimmingsplanproseduere sil de
gemeente oanjaan moatte op hokker wize de kearnkwaliteiten, sa ‘t dy beskreaun binne yn
“Grutsk op ‘e Romte”, ôfwoegen binne.

Mei achtinge,

(2Lt)

J.A.

Deputearre Steaten fan van Fryslân,

den Berg, secretaris
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