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Onderwerp: stand van zaken rondweg Wânswert

Geachte raad,

In maart 2022 is het besluit genomen om te starten met de voorbereiding van het middelste deel van de 
hoofdroute tussen de N357 en de N361: de rondweg Wânswert. In juni 2022 heeft uw raad het hiervoor 
benodigde krediet beschikbaar gesteld. Sindsdien is hard gewerkt aan de voorbereiding van dit project. 
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken en de planning voor de komende periode. 

Wat is er in de afgelopen periode gebeurd?

Op basis van het schetsontwerp van het tracé zijn gesprekken gevoerd met de betrokken landeigenaren. 
Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van alle landeigenaren is het tracé gewijzigd. 
Daarnaast is in overleg met het Wetterskip Fryslân rekening gehouden met een hoofdwatergang, die tevens 
een oud landschappelijk element is. Door de rondweg te verplaatsen naar de noordkant van deze watergang 
blijft de watergang in stand en worden de percelen van de huiskavel aan de zuidkant van deze watergang 
ontzien. Ook verkeersveiligheidsaspecten hebben geleid tot aanpassingen in het ontwerp: de twee T-
aansluitingen Kleasterdyk/Rondweg en Patroanswei/Rondweg zijn gecombineerd tot één 4-taks kruispunt en 
de aansluiting van de fietsroute vanaf Jislum is verbeterd. 

Al deze verschillende wensen en belangen in combinatie met technische eisen zoals bochtstralen hebben 
uiteindelijk geleid tot een geoptimaliseerd tracé dat is vastgelegd in een Voorlopig Ontwerp (VO). U treft een 
tekening van het VO-tracé aan als bijlage bij deze brief. Op 20 december j.l. hebben wij dit VO vastgesteld. 

Wat gaan we in de komende periode doen? 

Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor het bestemmingsplan. Op basis van het VO kunnen de 
bestemmingsplantekeningen afgerond worden en kunnen de benodigde berekeningen en onderzoeken 
uitgevoerd worden. Vervolgens wordt de bestemmingplanprocedure opgestart. Het bestemmingsplan moet 
ter inzage gelegd worden vóór de inwerkingtreding van de Omgevingsweg (op dit moment gepland op 1 juli 
2023). 

Daarnaast vinden in de komende maanden vervolggesprekken plaats met de betrokken landeigenaren. Op 
detail kan het tracé hierdoor nog wijzigen qua ligging. Onlangs is een taxateur aangesteld om de aan te 
kopen gronden te taxeren en de landeigenaren een concrete aanbieding te kunnen doen. De verwachting is 
dat alle grondeigenaren in maart 2023 een aanbieding hebben ontvangen. 

Vooruitlopend op de realisatiefase wordt momenteel ook nagedacht over de wijze van aanbesteding. Hierbij 
willen wij niet alleen de prijs doorslaggevend laten zijn, maar ook aspecten zoals duurzaamheid en innovatie 
in de beoordeling mee laten wegen. 
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân, 

H.J.C.M. Verbunt, MBA mr. J.G. Kramer
Secretaris Burgemeester

• Bijlagen: 
o Kaart rondweg Wânswert (november 2022)
o 3D animatie van het tracé, deze is te bekijken via de link: https://youtu.be/5UOTxAD5ZPc

https://youtu.be/5UOTxAD5ZPc

