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Ûnderwerp : Stân fan saken fytspaad Leechlân

Achte Steateleden,

Ûnder de gearkomste fan Provinsjale Steaten fan 13 july 2011, hat ûs kolleezje in moasje
oernommen wêryn tis frege is om alles yn it wurk te stellen om it fytspaad oan It Leechlân
tusken Grou en Warten folslein of foar in (grut) part it te fieren neffens de ynrjochtingseas
ken fan It PVVP fan de provinsje Fryslân. len en oar binnen It iitstelde budzjet.
Nei oanlieding fan dizze moasje, hawwe wy alle mooglikheden op in rychje set en merkje wy
it folgjende op.

De totale lingte fan it oan te lizzen fytspaad is likernôch 6.600 meter. Wol it folsleine fyts
paad yn ien kear oanlein wurde, dan kin dit allinnich mar yn skulpen. It Citstelde budzjet lit it
net ta om de totale lingte folslein neffens de ynrjochtingseasken fan it PVVP oan te lizzen.
Dat wol sizze yn asfalt of beton. It budzjet lit it ta om:
- Tusken de ôfslach Hoflânswei en de ôfslach Leechlân oer in lingte fan likernôch 3.100 me
ter in fytspaad yn beton oan te lizzen of
- Tusken de ôfslach Hoflânswei en de ôfslach Greate Kritewel oer in lingte fan likernôch
3.700 meter in fytspaad yn asfalt oan te lizzen.

Omreden dat it oanslutende fytspaad tusken Grou en de ôfslach Hoflânswei yn asfalt itfierd
is en asfalt it talit om in gruttere lingte aan te lizzen, hat ûtfiering yn asfalt de pree. Wy haw
we dit besprutsen mei de wurkgroep fytspaad Leechlân en mei de gemeenten Boarnsterhim
en Ljouwert (nei de weryndieling de eigener en behearder fan it fytspaad). De wurkgroep en
beide gemeente kinne akkoart gean mei dizze kar.
Om’t de gemeente hjirfoar op it stuit gjin jild hat, kin It fytspaad tusken de ôfslach Greate Kri
tewei en Warten yn ‘e takomst troch de gemeente Ljouwert oanlein wurde.
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As Iêste merke wy noch op dat it oanlizzen fan it fytspaad foar in grut pa ôfhinget fan it sla
gjen fan de grûnoankeapen.

Deputearre Steaten fan Fryslân,

0J.
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