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concept Omgevingsvisie Scherpenzeel

Geacht college,
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de concept Omgevingsvisie voor de
gemeente Scherpenzeel. Wij herkennen veel van de ambities, welke wij ook voor het
grondgebied van Woudenberg onderschrijven.
Toch willen wij op één onderdeel onze zorgen kenbaar maken. In de Omgevingsvisie en
ook in de milieu impact beoordeling lijkt u er vanuit te gaan dat de N224, in de huidige
vormgeving en functionering, geen belemmering is voor een goede bereikbaarheid van
bedrijfsterreinen en woningbouwlocaties. Wij lezen dat u alleen de aansluiting op de A12
bij Maarsbergen als knelpunt benoemd. Dit terwijl wij in Woudenberg al meer dan 20
jaar bij de provincie Utrecht aandacht vragen voor de N224, in het bijzonder voor het
gedeelte Stationsweg Oost. Er is sprake van een gebrekkig doorstroming, een
aantasting van de leefbaarheid en verkeersveiligheid en in de loop van de jaren is dit
ook aantoonbaar slechter geworden en neemt het regionale gebruik van deze weg toe.
Door een ontwikkeling van Scherpenzeel met meer woningen en een groei van
bedrijventerrein zal dit verder worden verslechterd. Het houdt de mogelijkheden van
toekomstige ontwikkelingen in Woudenberg dan ook tegen. Als dit de doorontwikkeling
van Woudenberg beperkt moet dat ook directe gevolgen hebben voor de ontwikkelingen
die u voor Scherpenzeel ambieert. Wij wijzen dan in het bijzonder op het Zwarte land II,
die wij in deze visie lijken te lezen als een vaststaand gegeven, maar waar wij graag
met u en de provincie(s) eens over willen spreken met als doel het voorkomen van
negatieve gevolgen.
Maar ook uw lange termijn ambities om ten noorden van de N224 een uitbreiding met
wonen en bedrijven te realiseren benoemen wij in dit kader.
Wij maken ons grote zorgen op de effecten van deze plannen voor de leefbaarheid van
Woudenberg, maar ook voor de bereikbaarheid van Woudenberg en Scherpenzeel voor
bedrijven en inwoners.
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Wij verzoeken u dan ook op dit punt van uw visie nader onderzoek te doen en te komen
met oplossingen. Omdat wij zien dat de belangen van onze gemeenten in deze gelijk
zijn, beiden willen wij een goede bereikbaarheid, gezonde leefomgeving en vitale
dorpen, willen wij graag op dit punt samen met u optrekken en dus gezamenlijk met de
provincies Utrecht en Gelderland (als wegbeheerders) bezien welke oplossingen en
mogelijkheden er zijn voor een alternatief op en van het huidige N224.
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