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Ûnderwerp : beântwurding skriftlike fragen oer de fytstunnel Surhuzum (N358,
Uterwei)

Achte hear Fokkinga,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 6 july
2015, beântwurdzje wy as folgt.

Fraach 1:
Hokker fariant — tunnel of gelykflierse oerstek — foldocht neffens 10 It bêste oan de
ynrjochtingseasken dy’t steld wurde oan dit type provinsjale dyk?

Antwurd fraach 1:
Yn it PVVP 2011 wurdt oan jûn dat it oerstekken fan (brom)fytsers foarkâns gelykfliersk plak
fynt op krûspunten dêr’t de snelheid net heger is as 30 km/oere. Tink hjirby oan in rotonde(
eftige oplossing). Is dit net mooglik, dan is in ungelykflierse oplossing ek in opsje, yn de
foarm fan in fytstunnel as in -brêge. Ütsûndering hjirop foarmje de ‘stroomwegen’; dêr wurdt
yn begjinsel altyd itgien fan in ûngelykflierse oplossing as fytsoerstek.

De N358 is by Surhuzum in ‘gebiedsontsluitingsweg (GOW)’; sjoen de hjoeddeistige en
ferwachte yntensiteiten fan it auto- en it fytsferkear foldocht in gelykflierse oplossing yn de
foarm fan in ovonde konfoarm iis PVVP.
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Fraach 2:
Giet It hjir allinnich om in feiige oerstek foar skoalbern of hat de krusing ek in funksje foar de
ûntsluting mei rekreatyf ferkear rjochting Surhuzumer Mieden? -I 1

Antwurd fraach 2:
Der binne trije krûspunten dêr’t it fytsferkear fan en nei de Surhuzumer Mieden oerstekke kin
(Rysloane, Suderheawei, It Langfal). Dizze krûspunten/oerstekken binne benammen fan
belang foar de bewenners en dêrmei foar de skoalbern. Ek wurdt de route wol gauris brûkt (1)
troch fytsende bern ût Gerkeskleaster-Stroobos fan en nei Sirhusterfean. In wichtige
trochgeande route is it yn it provinsjale fytsnetwurk lykwols net.

De winske fytstunnel sil yn ûs eagen benammen fertûten dwaan foar it feilich oerstekke kinne
fan de jongere skoalbern fan en nei de Surhuzumer Mieden. It rekreative ferkear rjochting de
Surhuzumer Mieden kin har oer it algemien goed rêde mei de oan te lizzen ovonde as mei
de feiliger te meitsjen oerstek by de Koaisreed.

Fraach 3:
Hoefolie fytsers meitsje op de trje gear te foegjen oanslutingen (Rysloane, Suderheawei en
It Langfal) op dit stuit de oerstek oer de besteande N358? Is dit Cit te splitsen nei rekreatyf en
oar ferkear? En is dit oantal te relatearjen oan in kar foar it iene dan wol it oare type
oplossing?

Antwurd fraach 3:
Neffens de yn maart fan dit jier iitfierde tellings meitsje daagliks tusken de 100 oant 180
fytsers gebrûk fan de trije oanslûtings yn it gehiel. Dit is lykwols in momentopname dy’t
winter- en simmerdeis fan mekoar ferskille kinne. In ûtsplitsing nei rekreatyf en oar ferkear is
dêrby net te meitsjen omdat dizze oantallen automatysk telt binne mei apparatuur.

Neffens it ltid op de lêste ynformaasjejûn fan 30 juny liede de besteande ûnfeilige oerstekken
der ta dat guon bewenners tit de Surhuzumer Mieden de bern net sels nei skoalle ta fytse
litte, mar bygelyks yn de auto bringe. In fytstunnel soe der ta liede dat mear minsken mei de
fyts gean sille fan en nei de Surhuzumer Mieden. Oan de oare kant liedt de ynfiering fan it
kontinu-rooster op de basisskoalle sûnt dit skoaljier der mooglik ta dat it oantal
fytsbewegings wer 6f nimt. Koartwei sein is it lêstich om hjir in goeie itspraak oer te dwaan.

Fra ach 4:
Wat soene de mearkosten wêze fan in fytstunnel?

Antwurd fraach 4:
In earste rûzing bringt ûs ta mearkosten fan rûchwei € 1,3 miljoen oan projektkosten om te
kommen ta realisaasje fan in folweardige fytstunnel.

Fraach 5:
Hawwejo yn petear west mei de gemeente oer sa’n oplossing en is de gemeente ree om in
finansjele bydrage te leverjen?

Antwurd fraach 5:
Under de tarieding fan dit projekt binne wy regelmjittich yn petear mei de gemeente. Dêrby is
oan it begjin ek de fytstunnel as mooglike oplossing besprutsen. Mar om’t letter yn de
provinsjale foarkar ynhâldlik net keazen is foar in tunnel as oplossing, is der ek net mear
sprutsen oer in gemeentlike byd rage oan in fytstunnel.
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Fraach 8:
Wat soene de konsekwinsjes hjirfan wêze foar de planning fan It projekt?

Antwurd fraach 8:
Net fan tapassing, sjoch it antwurd op fraach 7.

m)

Mei nu achtinge,

0
Steaten fan Fryslân,

Berg, siktaris
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