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1. Voortgang activiteiten 

 

De reconstructie van de provinciale weg N224 is onderdeel van de ontwikkeling van 

woningbouwplan Hoevelaar, meer specifiek voor de ontsluiting hiervan. De afwikke-

ling van het verkeer van en naar het woningbouwplan vraagt in de definitieve situatie 

om twee ontsluitingen, te weten: 
 

 Directe aansluiting op de N224 ter hoogte van de Rumelaarseweg 

 Indirecte aansluiting op de N224 vanaf de Parallelweg  

 

Ad 1 - Reconstructie ter hoogte van de Rumelaarseweg 
 

In de verslagperiode (april – september 2019) zijn de gesprekken met de provincie 

Utrecht en de voorbereidingen voor de feitelijke uitvoering van de aansluiting ter 

hoogte van de Rumelaarseweg voortgezet en voor een belangrijk deel voltooid: 
 

 Overeenkomst tussen provincie en gemeente is afgerond en getekend 

 Voor alle benodigde grondverwervingen zijn harde afspraken vastgelegd 

 Het ontwerp en de besteksvoorbereiding zijn definitief afgerond 

 De werkzaamheden zijn aanbesteed (zie ook onderdeel 2 – Geld) 

 Vooruitlopende op de civiele werkzaamheden zijn de nutsbedrijven al gestart 

 De werkzaamheden liggen op planning (zie ook onderdeel 5 – Tijd) 

 

Ad. 2 – Aanpassen rotonde bij Parallelweg 
 

De aanpassing van de aansluiting van de Parallelweg op de N224 wordt verzorgd door 

de provincie. In beginsel is deze aanpassing pas nodig als er bestemmingsverkeer 

voor de tweede / derde fase van woningbouwplan Hoevelaar gaat komen. 
 

Met de provincie is afgesproken om jaarlijks verkeerstellingen uit te voeren om goed 

de autonome ontwikkelingen te kunnen monitoren. Deze tellingen zijn van belang 

omdat de autonome ontwikkeling van het verkeer op de N224 mede bepalend is voor 

de gemeentelijke bijdrage aan de kosten van de aanpassing die evident ook het ge-

volg is van extra verkeer vanuit de laatste fasen van Hoevelaar. 
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2. Geld 

 

Uitgaande van de recent uitgevoerde aanbesteding, de inmiddels in beeld zijnde ge-

maakte kosten voor alle voorbereidingen, adviezen en grondverwervingen alsmede 

de prognose voor de nog te verwachte kosten, ziet het er naar uit dat de totaalkosten 

voor de reconstructie van de N224 nabij de Rumelaarseweg gedekt kunnen worden 

door het door de gemeenteraad per juni 2018 verstrekte krediet. 

 

3. Risico’s 

 

Het in de vorige voortgangsrapportage genoemde risico van het al dan niet binnen de 

financiële kaders kunnen realiseren van de reconstructie blijkt vanwege de recente 

aanbesteding te zijn geminimaliseerd (zie onderdeel 2- Geld). Op dit moment rest 

derhalve het risico dat tijdens de uitvoering aan het licht komende onvoorziene zaken 

financiële dan wel tijdconsequenties gaan opleveren. Gegeven de gedegen voorberei-

ding en alle uitgevoerde onderzoeken, lijkt dit geen substantieel risico te zijn. 

 

4. Organisatie 

 

De organisatie van het project is geborgd in een operationele projectgroep, een ade-

quate coördinatie vanuit de afdeling Realisatie en Beheer en afstemming binnen de 

Stuurgroep Oost. Periodieke bezinning op de projectorganisatie en de projectopdracht 

kan – mede in verband met de overige ontwikkeling rond de N224 (waaronder bedrij-

venterrein Parallelweg) – leiden tot aanpassingen. In de loop van 2019 wordt hier 

meer specifiek naar gekeken. 

 

5. Tijd 

 

Nu alle voorbereidingen en de feitelijke aanbesteding van de werkzaamheden zijn 

afgerond, ligt er een overzichtelijke planning op tafel, als volgt: 
 

 werkzaamheden nutsbedrijven (verleggingen) oktober – december 2019 

 civieltechnische werkzaamheden   vanaf februari 2020 

 oplevering werkzaamheden / overdracht provincie uiterlijk 01-06-2020 

 

6. Informatie / Communicatie 

 

In de verslagperiode is er blijvend met alle direct betrokkenen / aanwonenden con-

tact onderhouden om hen optimaal van de ontwikkelingen op de hoogte te houden. 
 

In overleg met de provincie is besloten tot het opstellen van een uitgebreid communi-

catieplan. De uitvoering van de werkzaamheden heeft immers gevolgen voor een 

brede groep bewoners, bedrijven en instanties, zelfs over de gemeentegrenzen heen. 

Op dit moment wordt gestart met de uitrol van de in het communicatieplan opgeno-

men communicatie- en informatieactiviteiten. Dit met het doel iedereen die op de een 

of andere manier te maken krijgt met de gevolgen van de werkzaamheden tijdig en 

volledig te informeren. Tot de gevolgen behoren hoofdzakelijk vertragingen en omlei-

dingen. 

 

7. Kwaliteit 

 

De algemeen inhoudelijke en proceskwaliteit worden blijvend geborgd door: 
 

 goed functionerende projectorganisatie / projectteam 

 tijdig betrekken van intern advies dan wel externe expertise 

 interne afstemming met aanpalende projecten (Hoevelaar / Bedrijventerrein) 

 inhoudelijke en procesafstemming binnen de Stuurgroep Oost 

 formele vastlegging / contractvorming met derden 

 tijdige bestuurlijke besluitvorming 

 



 

 

 

8. Gevraagd besluit(en) 

 

In de periode tot het voorjaar van 2020 is geen besluitvorming voor College of Raad 

voorzien. 

 

9. Bijlagen 

 

Geen 
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