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schriftelijke vragen inzake berichtgeving Woudenberger N224

Geachte heer Bessembinders ,
Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van uw fractie in verband met deberichtgeving in de Woudenberger over de N224 middels het artikel " Bedrijventerrein enwoningbouw ten zuiden van N224 nog onzeker " , hierbij onze antwoorden .
1 . Heeft het College kennisgenomen van het artikel in de Woudenberger'Bedrijventerrein en woningbouw ten zuiden van N224 nog onzeker ' (zie :https: // dewoudenberger .nl/lokaal/verkeer -en -vervoer/bedrijventerrein - en -woningbouwten - zuiden - van - n224 -nog - onzeker-684679 ) ?
Reactie :Ja , wij hebben kennis genomen van het artikel. In delen van het bericht herkennen wijhet provinciaal beleid . Helaas zien wij in het bericht onvoldoende terug dat de provincieen de gemeente in het verleden al uitgebreid hebben gesproken over bijvoorbeeldaanpassing van de Rotonde Parallelweg . Hierbij zijn ook al gronden gereserveerd .
2 . Hoe beoordeelt het College de uitspraak van de Provincie dat optimalisering van deN224 wordt meegenomen in de nieuwe provinciale omgevingsvisie, maar dat derealisatie van een tweede of verlengde rondweg daar geen deel van uit maakt?
Reactie :
Wij zijn verheugd dat de provincie optimalisatie van de N224 benoemt en dit gaat opnemen in de nieuwe provinciale Omgevingsvisie ( POVI) . Wij vinden het jammer dat eenoplossingsrichting in de vorm van een rondweg hier nog geen onderdeel van uit lijkt temaken . Wij gaan er vanuit dat ons verzoek om nader overleg en onderzoek en deformele zienswijzeperiode op de Omgevingsvisie nog wel ruimte gaan bieden voordiverse opties van optimalisatie , een en ander gekoppeld aan het al dan niet kunnenontwikkelen van Woudenberg Zuidoost, zoekgebied 5 .

GemeenteWoudenbergParklaan 1Woudenberg
t 14033e info @woudenberg.nlw www .woudenberg.nlinformeren

Postadres :Postbus 163930 EAWoudenberg
Postbus16 Bank :N . V . Bank ,Nederlandse Gemeenten28 .50 .09.753

Ban banki, KvK : 50676725IBAN : NL85BNGH 0285009753BIC : BNGHNL2GBTW :



Schriftelijke vragen inzake Woudenberger N224 blad 2 van 3

3 . Hoe beoordeelt het College de uitspraak van de Provincie dat de aanleg van eentweede of verlengde Rondweg (deels ) op kosten van de gemeente zelf moet wordenaangelegd en vanuit de Grex van Zoekgebied 5 moet worden gefinancierd ?
Reactie :Het is een standaard uitgangspunt van de provincie dat een project dat bijdraagt aaneen toename van de mobiliteit ook moet bijdragen aan de oplossing daarvan . Eenbijdrage uit de grondexploitatie van het zoekgebied aan een passende infrastructuur isook gebruikelijk . Het zal dan wel moeten gaan om een bijdrage die in verhouding staattot het extra verkeer dat veroorzaakt wordt door die locatie en niet de totaalfinanciering van een oplossing van de autonome ontwikkeling van het verkeer op deN224 .
4 . De Bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg heeft eerder aangegeven dat erdringend behoefte is aan nieuwe vestigingsruimte voor bedrijven . Gaat Zoekgebied 5niet door, dan is dat een slecht signaal voor het Woudenbergse bedrijfsleven . Inhoeverre verwacht het College consensus over de aanleg van Zoekgebied 5 in degesprekken met de Provincie , zodat het bedrijfsleven over voldoende gronden kanbeschikken ?
ReactieDebehoefte aan een nieuw bedrijventerrein onderschrijven wij . Helaas geeft het recenteMegaborn rapport aan dat de huidige inrichting van de N224 op lange termijn dedaarmee samenhangende verkeerstroom niet goed aan kan . Wij hebben Woudenbergzuidoost (zoekgebied 5 ) ingebracht bij de provincie als oplossingsrichting voor debehoefte aan bedrijfsruimte en op langere termijn wonen met daaraan onlosmakelijkverbonden een passende oplossing voor de N224 Mede omdat eventuele andere locaties
rond de kern van Woudenberg vergelijkbaar negatieve effecten hebben voor deprovinciale wegen . Gezien de visie van de provincie op de integraliteit van wonen enwerken en herstructurering van bedrijventerreinen (dat in Woudenberg al heeft plaatsgevonden ) , nemen wij aan dat er in het provinciaal beleid nog ruimte is voor nieuwebedrijfsruimte bij Woudenberg.
5 . Eerderheeft het College aangegeven sterk afhankelijk te zijn van de Provincie als hetgaat om de ontwikkeling van Zoekgebied 5 en verkeersmaatregelen op de N224 . Is hetCollege van mening dat dit antwoord van de Provincie aan de Gemeente Woudenbergmeermogelijkheden biedt om zelf meer initiatief te nemen in de toekomstige realisatievan Zoekgebied 5 én een verlengde danwel tweede Rondweg ?
Reactie :Zoals u weet moet het ruimtelijk beleid van onze gemeente altijd voldoen aan de kadersvan de hogere overheden Provincie en Rijk . Het antwoord van de provincie lijkt noggeen opening te bieden voor Woudenberg zuidoost. Als de provinciale visie geen ruimtebiedt voor nieuwe uitleglocaties voor Wonen en Werken bij Woudenberg en geenoplossingsrichting voor de N224 dan zal er op korte termijn geen oplossing komen . Wijkunnen als gemeente niet "zomaar" zelf aan de slag met de ontwikkeling van dat gebieden de provinciale weg . Een ruimtelijk ontwikkelproces in die richting is alleen mogelijkals het past in de kaders van de " hogere " overheid
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Als college zullen wij ons blijven inspannen om de provincie duidelijk te maken dat ermogelijkheden zijn om het probleem van de N224 op te lossen met het zoekgebiedWoudenberg zuidoost en dat daarmee ook andere provinciale belangen op het gebiedvan wonen en werken gediend worden . Wij verwachten dat een gesprek meer ruimte zalbieden en mogelijkheden heeft dan deze communicatie van de pers . Communicatie viade pers is immers altijd gebaseerd is op vastgestelde kaders .
Wethouder Vlam en gedeputeerde Schaddelee hebben een vervolggesprek gepland , hetbovenstaande wordt in dat gesprek meegenomen . Ook zal zij in dat kader afsprakenmaken over de communicatie om te voorkomen dat provincie en gemeente in detoekomst via de pers over de N224 communiceren , zonder onderlinge afstemming.
Wij vertrouwen er op hiermee uw vragen te hebben beantwoord .
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