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Op 27 novimber 2019 hat Provinsjale Steaten ynstimd mei de
útwurking fan de Farwegenfyzje. Dêrby hawwe de Steaten ek ynstimd
mei it fierder útwurkjen fan de maatregels foar de ferbettering fan de
feiligens fan de farwei nei Drachten.
De fraksje fan de FNP hat doe frege om de mooglikheid fan in
ûntflechtsjen fan beropsferkear en it lytsere rekreaasjeferkear op de
farrûte nei Drachten mei te nimmen yn it ûndersyk. Dêrby soe hiel
konkreet sjoen wurde moatte nei it befarber meitsjen fan de rûte oer
de Ald Headamsleat, mei in koarte trochstek troch de Hegewarren
(sjoch kaartsje). It kolleezje hat tasein1 dat it de boppesteande punten
meinimme soe yn de fierdere útwurking fan de Farwegenfyzje.

Fraach / fragen

De beslútfoarming foar de farwei Drachten stiet foar 21 septimber op
de planning fan Provinsjale Steaten. Mocht dan blike dat der gjin nije
farwei troch de Hegewarren komt, dan is it foar de feiligens op it
wetter namste wichtiger dat beropsferkear en rekreaasjeferkear op de
besteande ferbining fia Earnewâld sa folle mooglik skieden wurdt.
Yn oanrin nei de beslútfoarming, hat de FNP inkelde fragen oan it
kolleezje:
1. Wat binne de útkomsten fan it ûndersyk nei it ûntflechtsjen fan
berops- en rekreaasjeferkear en it effekt dêrfan op de feiligens?
Yn it ko-kreaasjeproses hawwe ferskate mooglikheden foar nije
rekreative wetterferbinings troch de Hegewarren oan ‘e oarder west.2
Dêrmei wurdt ek foarsjoen yn in alternative rûte foar rekreatyf ferkear
om de beropsfarwei troch De Alde Feanen (foar in part) te mijen.
2. Hat it ko-kreaasjeproses mei de ynwenners en oare belutsenen
oer de Hegewarren oanfoljende nije ynsichten oplevere?
3. Kin it kolleezje oanjaan wat de mooglikheden binne om in farwei
foar it rekreaasjeferkear oan te lizzen fia de Ald Headamsleat?
4. Yn it rapport fan it ko-kreaasjeproses wurde ek oare opsjes neamd
foar in rekreative farwei. Kin it kolleezje oanjaan wat de foar en
neidielen fan de ferskillende opsjes binne?
5. Kin it kolleezje in roaiïng jaan fan de mooglike kosten en in
tiidpaad jaan fan wannear’t de rekreative farwei fia de Ald
Headamsleat of in alternative ferbining realisearre wêze kin?
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Moasje/tasizzing 2176: ‘In de scope wordt de mogelijkheid van het ontvlechten van beroepsvaart en
recreatieverkeer op de vaarroute naar Drachten meegenomen. Daarbij wordt het bevaarbaar maken van de route
over de Ald Headamsleat, met een korte doorsteek door de Hegewarren, bekeken.’
2 PS Stik Gebietsûntwikkeling Hegewarren, 20 april 2022.

Utstel FNP (2019): Undersyk alternative farwei Drachten meinimme

Provinsjale Steaten 27 novimber 2019:
07. Utwurking (beslút) Farwegenfyzje foar beropsfeart binnenhavens

