
 
 

SKRIFTLIKE FRAGEN, op grûn fan Kêst 39 Reglemint fan Oarder 

 

Rjochte oan DS / lid 
DS 
 
 

Poepjes 
 
Rûnwei De Westereen 
 

Ynliedende taljochting 
(fakultatyf) 

Yn desimber foarich jier hat it kolleezje fan Dantumadiel besletten 
om in nije westlike rûnwei by De Westereen oan te lizzen. Mei 
dizze nije rûnwei - dy ‘t oars dwêrs troch it doarp giet - soe der in 
ferbining komme moatte tusken de eastlike rûnwei en de Sintrale 
As. It foarkartrasee moat noch fêstlein wurde yn de ferskate 
bestimmingsplannen.  In perfekte romtelike ynpassing fan de 
Sintrale as en it tsjingean fan in fierdere fersnipeling fan ‘t lânskip 
binne foar de FNP altiten tige wichtich west.  Dêrom hawwe wy de 
folgjende fragen:  
 

Fraach / fragen 
 
 

1. Yn in ‘zwaarwegend’ amtlik advys oan de gemeente (2008) 
set de provinsje grutte fraachtekens by de ekonomyske 
útfierberens fan de rûnwei, de finansiering en de mooglike 
lûdhinder foar omwenjenden.  Wêrom is de provinsje letter dochs 
wol akkoart gien?  
 
2. Yn it provinsjale ynpassingsplan (PIP) fan 2011 wurdt de 
Boppewei oanmerkt as de ûntslutingswei nei De Westereen ta. 
Dêrfoar sil op kosten fan provinsje in aparte ûntsluting oanlein 
wurde mei in heal klaverblêd. Yn hoefier hat it plan foar de rûnwei 
it ûntwerp fan de Sintrale As beynfloede?  
 
3. Yn it bestimmingsplan ‘De Westereen-kom’ fan 4 april 
2013 stiet: Op basis van dit bestemmingsplan 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? 
 
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?  
 
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? 
 
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? 
 
 



7. Yn de fisy op de gebietsontwikkeling en de nota ‘Grutsk op 
‘e Romte’ wurdt eksplisyt it provinsjale 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? 
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