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25 april 2018 

Agendapunt 
 

De Skieding 

Korte titel motie 
 

Onderzoek 2e afrit Lauwerskwartier 

 

De Staten, in vergadering bijeen op 25 april 2018 
 
gehoord hebbende de beraadslaging; 
 
konstatearjend dat 
 
* Der ûngefear 400 gesprekken plak fûn ha troch de Provinje mei stakeholders fan ‘e  
            Skieding 
* De gemeente Achtkarspelen en it bedriuwslibben yn Surhústerfean ek heard binne 
* Dat hun winsk foar in 2e ôfrit fanôf yndustryterrein Lauwerskwartier no net  
            meinommen is yn it foarstel fan DS 
* It Lauwerskwartier in wichtich terrein is foar wurkgelegenheid yn’e regio 
* In 2e ôfrit better is foar de trochstream fan it ferkear en feiligens 
* De gemeente Achtkarspelen meibetelje wol oan’e ekstra kosten fan’e oanliz fan de  
            2e ôfrit 

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten 
 
* Yn de fierdere opset fan it trajekt fan ‘e Skieding in ûndersyk mei te nimmen nei de  
           mooglikheden fan in 2e ôfrit fanôf yndustryterrein Lauwerskwartier 
* mei in foarkarsfariant te kommen en dêrbij ynsicht te jaan op grûn wêrfan men ta de  
            foarkar kommen is (dit ek yn relaasje mei oare alternativen) 
* Tagelyk ynsicht te jaan yn it totale kostenplaatsje fan ‘e keazen foarkarsfariant en op  
            wat fan wize maksimale kofynansiering mei de gemeente en eventueel oare partijen   
            te berikken is.  
*          Dêrbij rekken te hâlden mei genôch draachflak seker bij bewenners dy’t troch it plak  
           wêr at se wenje direkt te meitsjen krije mei de gefolchen fan’e ektra ûntslúting 
*         It foarkarfoarstel sa gau as mooglik foar te lizzen oan’e Steaten sa dat de Steaten har  
           ek mei in finansjele einôfwaging útsprekke kin oer it ûnderdiel 2e ûntslúting  
           yndustryterrein Lauwerskwartier. 
 
 

Indiener: 
 
CDA, Rendert Algra 
 
Mede-indiener(s): 
 
VVD, Durk Pool 
SP,   Machiel Aarten 
PvdA, Edou Hamstra 
CU, Reitze Douma 
 



en gaan over tot de orde van de dag 
 

 
 

Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) 
 
CDA, Rendert Algra 
 
VVD, Durk Pool 
 
SP, Machiel Aarten 
 
PvdA, Edou Hamstra 
 
CU, Reitze Douma 
 
 
 

 


