
 

 

Gericht aan GS / lid GS 
 

Poepjes 

Inleidende toelichting 
(facultatief) 

In Noordoost Fryslân is enige onrust 
ontstaan vanwege het voornemen van de 
Provincie Fryslân om een onderzoek uit te 
voeren om van de provinciale weg  N358 
(De Skieding) een 60 km weg te maken. De 
weg wordt beschouwd als de belangrijkste 
verbindingsroute vanuit Noordoost Fryslân 
met de A7. Zowel de gemeente 
Achtkarspelen als Kollumerland c.a. hebben 
aangeven niets te zien in afwaardering van 
de weg. Sterker nog, beide gemeenten 
stellen door een eventuele afwaardering op 
achterstand te komen.  
In het uitvoeringsplan PVVP 2016 wordt de 
N358 genoemd. Diverse maatregelen 
worden voorgesteld met als doel de weg  
verkeerveiliger te maken. Daarvoor worden 
passeerstroken aangelegd voor 
landbouwverkeer. Er wordt in het 
uitvoeringsplan niet gesproken over een 
voornemen om de weg in te richten als 60-
kilometerweg. 
 

Vraag / vragen 
 
 

1. Klopt het dat u een 60-kilometer 
variant voor de provinciale weg N358 
serieus wilt onderzoeken? 

2. Hoe hebben de besturen (i.c. 
burgemeester en wethouders) van de 
aanliggende gemeenten gereageerd 
op het voornemen om deze variant te 
onderzoeken? 

3. Wat is de aanleiding/zijn de 
aanleidingen om een 60-kilometer 
variant voor de N358 te overwegen? 

4. Hoe communiceert u met de 
bewoners van Noordoost Fryslân 
over voorgenomen aanpassingen 
aan de weg? 

5. Hoe worden bewoners betrokken bij 
de plannen voor N358?  

6. De gemeenten Kollumerland c.a. en 
Achtkarspelen stellen dat de N358 de 
belangrijkste ontsluitingsweg is naar 
de A7. Bent u het daarmee eens en 
kunt u dat motiveren? 

7. Een snelle en veilige ontsluiting op 
de A7 is voor de regio van eminent 
belang als het gaat om behoud van 
leefbaarheid en bedrijvigheid. Welke 
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alternatieve routes zijn er vanuit 
beide gemeenten om met binnen 
dezelfde tijd en met vergelijkbare 
snelheid op de A7 aan te sluiten? 
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