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De dienstkring, onderdeel van de directie Noord- Nederland
van Rijkswaterstaat, bestaat sinds 1 September 1995 uit drie
onderafdelingen:
- Onderafdeling Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (B&J)
- Onderafdeling Verkeer en Beheer (V&B)
- Onderafdeling Onderhoud en Verbetering (O&V)
De dienstkring Friesland is actief op de "droge" taakgebieden,
zoals het beheer en onderhoud van de rijkswegen. Het
beheersgebied ligt binnen de geografische grenzen van de
provincie Fryslan, uitgezonderd de Waddenzee, Waddeneilanden en een gedeelte van rijksweg 7 (Afsluitdijk)
De dienstkring voert in de regio, in samenwerking met andere
overheden, maatregelen uit die voortvloeien uit de kerntaken
- De zorg voor voldoende en goede hoofd- en waterwegen;
- het bevorderen varude verkeersveiligheid

Doelstellingen
en taken
De taken van de dienstkring zijn:

/

het instandhouden van de rijkswegen in het/beheersgebied
en de behartiging van de belangen daarvan/en activiteiten
van derden;
het uitvoeren van streefbeeldmaatregelen/m.b.t. bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid op de rijkswegen;
het leveren van bijdragen aan de regio/ale directie ten
behoeve van het te voeren beleid;
het uitoefenen van de zgn. "voorcjeursfunctie R W S " ten
behoeve van derden.

Wegen en kunstwerken in beheer en onderhoud bij de dienstkring Friesland
Rijksweg 6 (A6)

Rijksweg 31 (A31/N31)

Dit weggedeelte loopt van Lemmer naar Joure waar RW6 met
een rotonde aansluit op RW7. Dit gedeelte is in 70'er jaren
aangelegd en is 15,078 km lang

Dit weggedeelte loopt van de kop van de Afsluitdijk naar
/
Drachten via de plaatsen Harlingen, Franeker, Dronrijp,
/
Leeuwarden. De weglengte is 72,328 km,
/
De w e g is grotendeels in de 70'er jaren aangelegd met
uitzondering van de gedeelten Zurich - Midlum en Goutum Werpsterhoek . Die zijn in de 60'er jaren aangelegd.
Het gedeelte Marssum - Goutum en het gedeelte Werpsterhoek - Drachten zijn in het kader van een wegenruil in 1987
overgedragen aan het Rijk.
/
In 1997 is het gedeelte Nijega - Drachten omgebouwd tot een
dubbelbaans autoweg met ongefijkvloerse kruisingen

Rijksweg 7 (N7/A7)
Dit weggedeelte loopt van de Kop van de Afsluitdijk naar
Frieschepalen, langs de plaatsen Bolsward, Sneek, Joure,
Heerenveen en Drachten. De lengte is 69,644 km De weg
bestaat uit 4 delen, waarbij de rondweg Sneek, de rotonde
Joure en het klaverblad Heerenveen de scheiding vormen.
De rondweg Sneek is geen autosnelweg omdat bij de aanleg
begin 70'er jaren rekening werd gehouden met de aanleg van
een zuidelijke autosnelweg om Sneek Deze zal naar verwachting voor 2010 een feit zijn.
De overige gedeelten zijn in de 70'er en 80'er jaren aangelegd.

Rijksweg 32 (A32/N32)
Dit weggedeelte loopt yzx\ De Blesse naar Werpsterhoek via de
plaatsen Wolvega, Heerenveen, Akkrum, Grou en Wirdum
De lengte van deDveg is 41,148 km
Het gedeelte van De Blesse tot Heerenveen-Zuid is eind 80'er
jaxe-Fromgebouwd tot autosnelweg
Daarna volgde het gedeelte Grou - Wirdum - Werpsterhoek als

autosnelweg resp. dubbelbaans autoweg. In 1997 is het
gedeelte Haskerdyken - Grou tot autosnelweg omgebouwd,
vervolgens Heerenveen-Noord - Haskerdyken (incl. klaverblad). Tenslotte is in 1999 met de ombouw van het deel
Heerenveen Zuid - Heerenveen-Noord tot autosnelweg de
complete wegverbinding voltooid.
Totaal aantal km a u t o ( s n e l ) w e g :

208,178

Kunstwerken
De dienstkring Friesland beheert :
3 Aquaducten
7 Beweegbare bruggen
34 Tunnels
38 Vaste bruggen
72 Viaducten
23 Overige kunstwerken

*<? Fone/achtbrug

De organisatie van de dienstkring
Onderafdeling Bedrijfsvoering en
Juridische Zaken (B&J)
Voor de dienstkring is de onderafdeling Bedrijfsvoering en
Juridische zaken van belang als ondersteunende en adviserende afdeling voor de bedrijfsvoering en juridische zaken van
de andere onderafdelingen. Ook voor het ondersteunen en
toetsen van de bedrijfsvoering en juridische zaken van de
dienstkring als geheel.
De onderafdeling B&J heeft de taken onderverdeeld in
Interne zaken
Bedrijfsvoering
- Bestuurlijk/Juridische zaken
- Contractzaken
- Automatisering
De onderafdeling Bedrijfsvoering en Juridische zaken ressorteert onder hebhoofd van de dienstkring; het hoofd van de
onderafdeling B&J heeft zitting in het dienstkringmanagementteam (DMT).

Doelstellingen
l i t
I
Gericht op zelfbeheer en integraal management van de dienstkring: het op doelmatige wijze behartigen - waaronder kwalitatief behartigen - van de bedrijfsvoeringsaspecten van de
dienstkring.
/
Voorwaardenscheppend, adviserend en ondersteunend voor
de andere onderafdelingen op het gebied van planning,
personeel, financien en informatievoorziening
Takenpakket
* Bedrijfsvoering
Het administreren van de gegevens die voortvloeien uit
de werkzaamheden van de dienstkring;
het zorg dragen voor de juiste verwerking en interpretatie
van de gegevens vajyhet tijdschrijven;
het implementererf en bewaken van de interne kwaliteitszorg. Schaderijdingen afhandelen
* Contrac
fsen van de overeenkomsten op juiste naleving van
de wet- en regelgeving;

alle werkzaamheden die van belang zijn voor het opstellen,
uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten;
toetsen op naleving van alle in het kader van de A O vastgestelde procedures;
onafhankelijke verplichtingenadministratie.
Kostprijszaken
Signaleren en initieren van kostprijsaangelegenheden;
toetsen ramingen aan geldende regelgeving en methodie
ken;
verwerken van gegevens van uitgevoerde werken d.m.v,
nacalculatie;
verwerking van gegevens voor adequate opbouw kostprijs
bestanden;
opstellen van kosten/batenanalyses voor investeringen en
aanschaffingen.
Bestuurlijk-Juridische zaken
Opstellen vergunningen en ontheffingen ten behoeve van
derden;
leveren bijdragen t.a>; bekendmakingen i.h.k v A W B en
bezwaren- en beroepsprocedures^____

mede beoordelen en advisering t.a.v. uit te voeren
zaamheden.
Interne zaken
Archievering, postbehandeling;
tekstverwerking;
managementondersteuning;
receptie, communicatie.
Personele zaken
Registratie van ziekte en verlof;
afhandelen van vergoedingen;
opleidingen;
Automatisering
Beheer van het totale netwerk
beheer van kantoorautomatisering.

A•

Onderafdeling Verkeer en Beheer (V&B)
Bij de onderafdeling Verkeer en Beheer ligt het zwaartepunt op
het beheer van wegen en objecten. De mensen in de regio (de
oren en ogen') van de dienstkring zijn verantwoordelijk voor
het technische beheer (schouw en inspecties), het operationeel
beheer (calamiteiten -gladheidsbestrijding) en voor de invulling en naleving van het juridisch beheer (vergunningen,
ontheffingen en schaderijdingen) Centraal staat de zorg voor
doorstroming en veilige afwikkeling van het verkeer en de
instandhouding en verbetering van de objecten in de regio.
Planning is verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren
van een totaalplan van maatregelen t.a.v. de verkeers- en
beheersdoelstellingen op het gebied van bereikbaarheid,
veiligheid en leefbaarheid en van de instandhouding (Lokaal
Beheerplan).
De onderafdelifrg^Verkeer en Beheer ressorteert onder het
hoofd van de dienstkfirig, het hoofd van de onderafdeling V&B
heeft zitting in het dienstkringmanagement (DMT)
;

Doelstellingen
De afdeling V&B staat voor de zorg van een vlotte en veilige
doorstroming van het verkeer en voor het kwalitatief goed op
orde houden van de objecten (wegen, kunstwerken):
bereikbaarheid en veiligheid.
/
Doelmatig beheren en onderhouden (en waar noodzakelijk
bedienen) van de objecten, waarbij de milieulast wordt beperkt
leefbaarheid.Instandhouding objecten
Takenpakket
* Planning
Bijdrage leveren en opstellen Lokaal Beheerplan,
bijdrage aan Regionaal Beheerplan;
bijdrage aan Bedrijfspla/r;
plan van Programmering;
opstellen en onderhouden van instandhoudingsplannen;
opstellen projectbesch rij vi ngen;
zorg v o e f M l i e u en Landschap;
keersmanagement w.o. incidentmanagement;
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overdracht/overname objecten (beheerregelingen)
opzetten GIS;
instandhouden bestanden.
Regio's
Inzicht toestand objecten;
opstellen en actualiseren van instandhoudingsplannen;
bijdragen leveren aan Lokaal Beheerplan en Bedrijfsplan;
verkeersmanagement;
gladheidsbestrijding;
calamiteitenbestrijding;
schaderijdingen/-varingen;
beheer steunpunten/magazijnbeheer;
beoordelen RO-plannen;
meewerken aan verlenen vergunningen en ontheffingen;
inkopen materieel en materiaal dienstauto's.
Bureau uitvoering
Tijdelijke verkeersmaatregelen (t.b.v. wegonderhoud/
werkzaamheden of calamiteiten);
onderhoud van wegmeuhijair, beplantingen en gladheids-

bestrijdingsmaterieel, schoonmaakwerkzaamheden en
kleine reparaties.
Naast de bovengenoemde inzet zal Bureau, Uitvoering
betrokken worden bij de uitvoerende taken binnen de
gladheidsbestrijding.
/
Het hoofd van Bureau Uitvoering heeft Vooral relaties
binnen de dienstkringorganisatie met de onderafdeling
V & B , O & V en buiten de dienstkringorganisatie met
aannemersbedrijven

Onderafdeling Onderhoud en Verbetering (O&V)
De onderafdeling Onderhoud en Verbetering houdt zich als
intern ingenieursbureau bezig met de voorbereiding, realisatie
en de nazorg van de door de onderafdeling Verkeer en Beheer
geformuleerde projecten t.a.v. instandhouding en streefbeelden. De planning van de uit te voeren projecten t.a.v
instandhouding en streefbeelden zijn opgenomen in het
Lokaal Beheerplan.
Naast de uitvoerende taak heeft de onderafdeling O & V een
adviserende taak naar de onderafdeling V&B voor wat betreft
het opstellen van het Lokaal Beheerplan. De onderafdeling
O & V adviseert - gevraagd en ongevraagd - middels de des
kundigen op het gebied van materiaal, kunstwerken en
werktuigbouwkunde/elektrotechniek welke maatregelen
moeten worden-genomen en wanneer. De projectleiders van de
onderafdeling O&V" worden betrokken bij de programmering
t.a.v. instandhouding en streefbeelden om tot een goede
afstemming te komen.
—_______

De onderafdeling Onderhoud en Verbetering ressorteert onder
het hoofd van de dienstkring; het hoofd van de onderafdeling
O & V heeft zitting in het dienstkringmanagementteam (DMT)
Doelstelling
I
Het (laten) uitvoeren van de door Verkeer en Beheer geformuleerde en omschreven projecten ten aanzien van
instandhoudings- en streefbeeld maatregelen.
Aandachtsgebieden
Verhardingen; + U%
Kunstwerken; ^ k ^ ^ W ^
Verkeersvoorzieningen;
/
Landschap en Milieu;
/
Exploitatie w e g e n n e t /

/

/

/

Takenpakket
- het voorbereiden en realiseren van projecten t.a.v instandhoudings- en streefbeeld maatregelen;
het voorbereiden en begeleiden van de door derden uit te
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voeren ingenieursdiensten;
adviseren en ondersteunen van de planvorming t.a.v.
streefbeeldmaatregelen (black spots, andere wegbeheerders en WXT)
het begeleiden van door derden uit te voeren projecten;
het verlenen van technische ondersteuning en advisering
van Verkeer en Beheer;
het begeleiden van stagiaires en trainees;
het verlenen van assistentie in de toezichthoudende sfeer
t.a.v gladheidsbestrijding.

Aquaduct 'Mid-Frys/an

De huisvesting
14

Het dienstkringkantoor "De Homeie"

Steunpunten van de dienstkring

Het dienstkringkantoor van de dienstkring Friesland staat in
Grou aan de Oedsmawei 32.
Het gebouw is een ontwerp van de architect A Bonnema uit
Hurdegaryp.
De officiele opening was op 24 mei 1996 en is verricht door
ir. G. Blom, directeur-generaal van de Rijkswaterstaat

De dienstkring Friesland heeft 3 steunpunten. /
De steunpunten zijn het centrale punt voor de gladheids- /
bestrijding. Hier ligt het zout opgeslagen en staat gladheidsbestijdingsmaterieel Ook staan hier de actiewagens voor de
rijdende afzettingen en het materieel voor overige wegafzettingen.
/
Het is tevens een opslagplaats voor materiaal t.b.v. klein
onderhoud
/

De betekenis van "De
Homeie".
Deze Friese naam betekent: "de toegang tot het erf" Het
gebouw staat aan de toegang van Grou en de activiteiten van
de dienstkring hebben met het gebruik van en de toegang tot
de wegen in Friesland te maken.
De Homeie heeft een symbolische betekenis. De toegang tot
het erf betekent niet alleen letterlijk "voordeur", maar ook dat
de dienstkring het eerste aanspreekpunt is voor de burger

Elk steunpunt heeft een steunpuntbeheerder en doet dienst als
thuishaven van de inspecteurs. Ook het Bureau Uitvoering is
hier gehuisvest.
/
-

Steunpunt Ureterp, Noorderend 15 te Drachten.
Steunpunt Harlingeh, Celsiusstraat 40 te Harlingen.
Steunpunt Joure, Sewei 1 te Joure

Goed om te weten
16
Voor personele aangelegenheden kun je terecht op de dienstkringadministratie.
Ziekte
Als u ziek bent dient, u dit voor 10.00 uur van de eerste
ziektedag te melden aan uw chef, die het vervolgens doorgeeft
aan de administratie. Bij herstel dit z.s.m zelf doorgeven aan de
administratie.
Ver lof
Uw verlofkaart kunt u, na overleg en paraaf voor accoord van
uw chef, inleveren bij de administratie. U krijgt jaarlijks een
aantal compensatie-uren dat moet worden opgemaakt
Voor verdere regelingen aangaande het verlof wordt verwezen
naar het boekje
- Rechtsposttie rijksambtenaar
(dat u elk jaarlcrijgt toegestuurd)
- Algemeen Rijksambletwenreglement (ARAR)
(elk jaar een nieuwe uitgaveT~~~

Bloktijden
j
Bij de dienstkring Friesland heeft men een tijdregistratiesysteem. Dit houdt in dat men variabele werktijden heeft. Wel
zijn er bloktijden waarbinnen men aanwezig moet zijn nl,
09.00 uur - 12.00 uur en 14.00 uur - 16.00 uUr
Bij de dienstkring lunchen de meeste collega's tussen 12.15 uur
en 13.00 uur, Als u tijdens de lunch liever geen telefoontjes
wilt ontvangen kunt u dit aan de adminisfratie doorgeven
Lief en
Leedpot
De dienstkring Friesland heeft een 'Lief en Leedpot' waar alle
medewerkers van de dienstkring aan mee kunnen doen.
Vergaderruimte
Bij de receptie ligt een agerida waarin u een vergaderruimte
kunt reserveren. De berfodigde koffie en thee wordt hierin ook
genoteerd.

Diejjstauto
Deze kunt u reserveren bij de (financiele) administratie

