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Onderwerp : Beantwurding skriftlike fragen oer Feilichheidsmaatregels op provinsjale
dyk N380 en de kommunikaasje mei omwenners

Achte hear Veenstra,

Jo skriftlike fragen op grOn fan kest 42 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 26
jannewaris 2021, beantwurdzje wy as neikomt.

Jo ynlieding:
Yn de Ljouwerter Krante fan 22 jannewaris 2021 waarden de klachten beskreaun fan brakers
en omwenners fan de Schoterlandseweg tusken Mildaam en Nijhoame. De dyk is ferline
simmer oanpast troch it oanlizzen fan twa 'chicanes', bochten yn de dyk dy de gong derut
helje moatte en it feiliger meitsje moatte foar fuotgongers en fytsers om oer te stekken.
Omwenners en brakers jouwe oan dat sy de nije situaasje minder feilich fine, benammen
foar automobilisten en mei grut ferkear lykas frachtweinen en iepenbier ferfier-bussen, en
benammen by tsjuster of mistich waar. Neffens it artikel yn de Ljouwerter Krante sil de
pro vinsje yn maart of april troch in ekstem buro Ondersyk dwaan litte nei de maatre gels.

Fraach 1:
Werom hat de provinsje keazen foar de oplossing mei 'chicanes' en net foar moo glike oare
snelheidsremjende maatregels? Hat de provinsje de klachten fan brOkers en omwenners
foarsjoen en wat hat de provinsje der oan diet? om dy klachten te foarkommen?

Antwurd fraach 1:
It rjochte karakter fan de N380 makket dat in part fan it autoferkear op dizze dyk hurder rydt
dan ems winsklik is (60 km/oere). Op de kruspunten mei de Tjongervallei en de Houtlaan wie
dertroch sprake fan in gefaarlike foarrangsitewaasje foar fytsers en kuierders. Wy hawwe op
dizze lokaasjes derom keazen foar in oplossing dy't de faasje Lilt it ferkear hellet.
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Der is mei opsetsin keazen foar in slinger en net foar in drompel, benammen om't op dizze
wize de pleatslike bewenners en it iepenbier ferfier gjin oerlest Onderfine fan trillingen en 10d.
Op de N380 is it net sa drok en derom akseptearje wy as weibehearder dat grutte
frachtweinen en bussen sa no in dan op inoar wachtsje moatte. Dit freget wol fan de
weibrukers dat hja harren gedrach hjirop oanpasse moatte. Wy hawwe fiif klachten krigen.
Der binne twa soarten: oanmerkingen op de feiligens en sichtberens (en der dogge wy wat
oan) en oer it wol/net inoar kinne passearre by de slingers (en der dogge wy dus neat oan
want dit wie in bewuste kar).
Yn kombinaasje mei de snelheid fan 60 km/o, dy't op it kruspunt fan kreft is, makket dat it
beriden fan de slingers gjin probleem weze moat. Oankommend jier sille wy fierder Otein
sette mei de ynrjochting fan de folsleine dyk nei 60 km/o, ynklusyf maatregels foar de
wyldoerstekken (deimen).

Fraach 2:
Is it normaal dat in healjier nei in oanpassing fan in provinsjale wei ekstem Ondersyk plak fynt
nei de effekten derfan? Hienen dy effekten net foarOf foarsjoen wurde kinnen? As dat net sa
is, werom dan net?

Antwurd fraach 2:
Nee soks is net gebrOklik. Meastentiids evaluearre wy effekten fan Os projekten nei twa oant
trije jier, of it moat weze dat der serieuze klachten oer "akute" Onfeiligens of sichtberens
binne. Wy krigen no benammen fan 'e gemeente lOden dat de maatregels net dudlik sichtber
wiene yn it tsjuster. Wy brOke dizze slingers ek op oare plakken lyk as by Oentsjerk. En der
wurket it wol. Nettsjinsteande it feit dat de markearring en ferljochting konfoarm de lanlike en
provinsjale Ontwerpnoarmen oanlein binne, litte wy Ondersyk dwaan troch in Onofhinklik
advysburo.

Fraach 3:
Neffens in wurdfierder fan de gemeente soenen der inkelde net al te djoere maatregels naam
wurde kinne om de situaasje feiliger te meitsjen. Werom binne dy maatregels net direkt
tapast?

Antwurd fraach 3:
Sa as by it antwurd op fraach 2 oanjOn is, foldocht it Ontwerp oan de lanlike en provinsjale
Ontwerpnoarmen.

De ekstra oanpassingen der 't oan tocht wurdt, binne maatregels fan beton, markearring en
asfalt. Dat kin net yn de wintermoannen oanbrocht wurde. Dat makket dat wy it op dit stuit
besjen sille of 't der oanpassingen perfoarst nedich binne en wat dan it meast gaadlik is. len
en oar op grun fan it oardiel fan it Onofhinklike Ondersyk.

Derneist; as de dyk folslein ynrjochte is foar in maksimum snelheid fan 60 km/o, sille de
slingers goed passe yn it gehiel.
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Fraach 4:
De Steatefraksje fan de FNP hat fan omwenners en brukers fernaam dat sy net belutsen
west binne by de plannen foar de oanpassingen. Hat de provinsje foar de oanlis oerlis hen
mei doarpsbelangen of oare partijen? As dat sa is, wat is der at kaam? As dat net sa is,
werom net?

Antwurd fraach 4:
Ja, der is in grutte ynforrnaasjejOn west yn 2019, mei de plannen en bylden dy't wy hiene by
in feilige ynrjochting fan de folsleine N380. De kommunikaasje hat him dernei benammen
rjochte op de pleatslike bewenners fanwegen mooglike hinder fan de maatregels (bygelyks
Itisidoerlest of Ijochthinder). Hja hawwe faaks it measte lest soksoarte fan oanpassingen.
Benammen by it kruspunt mei de Houtlaan spilet dit: der hawwe wy persoanlik by de
omwenners en in deibesteging del west. By it kruspunt mei de Tjongervallei spilet dit minder,
mar am in konsistint weibyld te krijen, is foar ien soarte oplossing keazen.

Letter, yn de maitiid fan 2020 is, fanwegen de koronamaatregels, keazen am allinnich de
omwenners te ynformearjen mei in brief oer de utfiering om't it net mooglik wie am by inoar
te kommen. Wol hat alle ynformaasje op de website fan 'e gemeente, provinsje Fryslan en
de pleatslike belangen Nijehoarne, Aldehoarne, Ketlik, Mildaam en Jobbegea stien.

Dizze wurkwize fan kommunikaasje is gebrOklik foar soksoarte lytse projekten.

Fraach 5:
Op hokker wize, en wannear, binne de omwenners en brakers ynformearre oer de
oanpassingen?

Antwurd fraach 5:
Sjoch it antwurd op fraach 4.

Mei rju achtinge,

Depute e Steaten fan Fryslan,

§ma, MBA MOM, sekretaris
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