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Collegebesluit 

1. Het college van burgemeester en wethouders besluit de uitkomsten van de provinciale studie 
verbinding N354 Sneek – Leeuwarden via actieve informatie aan de raad voor te leggen.  

Toelichting/achtergrond 

Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân hebben uitvoering gegeven aan de opdracht van Provinciale 
Staten (PS) om te verkennen op welke manier de verbinding tussen Sneek en Leeuwarden verbeterd 
kan worden. Vanwege het belang van een goede verbinding heeft onze gemeente aangedrongen en 
actief meegewerkt aan de studie. Vanuit PS is expliciet bepaald dat de studie zich beperkt tot het 
bestaande wegtracé. Verkenning naar nieuwe tracés is uitgesloten. 
 
GS hebben de uitkomsten van bovengenoemde studie onlangs bekend gemaakt. De uitkomsten zijn 
aan PS voorgelegd. Een verkorte weergave en informatie over het vervolg vindt u op de link 
https://www.fryslan.frl/N354 
 
Met dit onderzoek is een goed beeld geschetst van de situatie op en rondom de N354 tussen Sneek 
en Leeuwarden nu, en voor de toekomst. Het is mogelijk om zowel de verkeersveiligheid als de 
doorstroming van het verkeer op de N354 te verbeteren. Hoewel de weg de verwachte stijging van 
het verkeer aan kan, zijn er wel ingrijpende maatregelen nodig om met name de doorstroming 
aanzienlijk te verbeteren. Hierin zijn twee mogelijkheden: 

1. Het opwaarderen van het huidige tracé met instandhouding van het snelheidsregime van 80 
km/u, globaal geraamd op € 11 miljoen. 

2. Het maximaal versnellen van de doorstroming, door inrichting tot een stroomweg 100km/u, 
globaal geraamd op € 83 miljoen.   

 
Het verbeteren van de verkeerssituatie in het studiegebied en het versterken van de verbinding 
Sneek – Leeuwarden bestaat niet alleen uit het verbeteren van de N354. Door breder in te zetten op 
een meer gebiedsgerichte aanpak kan meerwaarde voor de omgeving worden gecreëerd. Daarbij 
moet de verkeerssituatie op de Bûtlânswei en de omgeving Offingawier ook worden beschouwd. Dit 
dient in samenhang te worden bekeken met de N354. 
 
Dit onderzoek is een eerste verkenning. Zowel de provincie Fryslân als de gemeente Súdwest-Fryslân 
moeten nu gaan bepalen op welke wijze dit onderzoek vervolg gaat krijgen.  

Bijlage(n) 

Rapportage Verkennende studie verbinding N354 Sneek - Leeuwarden. 
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