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Conform Motie Verkeersverkenningen 2030 en Motie Vreemd aan de orde van de dag
Onderzoek N224 hebben we toegezegd u op de hoogte te houden van de voortgang
rondom twee provinciale projecten in Woudenberg. Deze twee zijn de rotonde N224/N226
en het onderzoek naar de N224-oost.
In deze raadsmemo geven we u de stand van zaken van deze twee projecten, zowel
inhoudelijk als procesmatig. Ook geven we een doorkijk naar de activiteiten die de
komende tijd gaan plaatsvinden. Ten aanzien van beide projecten is er regelmatig ambtelijk
en bestuurlijk overleg met de provincie.
Rotonde N224/N226, programma VERDER
De provincie Utrecht verbetert de regionale bereikbaarheid met behulp van het programma
‘Verder’. Dit programma kent al enige looptijd. Van de vele en diverse projecten in dit
programma is het verbeteren van de doorstroming op de rotonde N224/N226 (één van de)
sluitstukken.
Op dit moment werkt de Provincie aan de planvoorbereiding. Het voorlopig wegontwerp
wordt afgerond, de kosten geraamd en het communicatieplan gemaakt. Vervolgens vinden
verkenning en voorbereidingen plaats voor de benodigde grondverwerving. Inschatting van
de provincie is dat medio 2021 de bestemmingsplanprocedure (met behulp van een
provinciaal inpassingsplan) opgestart kan worden. De procedure van het Inpassingsplan
wordt volgens planning van de provincie medio 2022 afgerond. Gedurende deze procedure
kunnen inwoners, belanghebbenden en de gemeente kennis nemen van het plan en een
zienswijze indienen. Wij informeren u te zijner tijd over hoe dit georganiseerd wordt. Hierbij
is het goed te weten dat de provincie de verplichting heeft om de gemeenteraad te horen
bij een provinciaal inpassingsplan. Dit kan gecombineerd worden met het wettelijke
vooroverleg. Dus voordat het ontwerp ter inzage wordt gelegd mag de gemeente/raad nog
een reactie geven. Na afronding van deze procedure kunnen diverse voorbereidende
werkzaamheden starten, zoals onderzoeken en definitief wegontwerp, vergunningen en
aanbesteding. Start van de werkzaamheden heeft de provincie nu voorzien voor het
voorjaar 2023. Oplevering is voorzien medio/eind 2024.

Onderzoek N224-oost (Stationsweg Oost)
Er vindt periodiek overleg plaats tussen Gedeputeerde Schaddelee en wethouder Vlam over
de N224. Op 26 oktober 2020 hebben zij samen de petitie besproken die de klankbordgroep

N224 namens een groep inwoners heeft aangeboden aan de gedeputeerde. Er is het
volgende afgesproken:
 Provincie maakt een inventarisatie van de geschetste problemen met bijbehorende
feiten en cijfers. Hierbij wordt ingegaan op aandachtspunten zoals
verkeersintensiteiten, snelheid, geluid, fijnstof en type verkeer.
 Op basis van deze inventarisatie stelt de provincie een plan van aanpak op met
daarin voorstellen om de ervaren overlast te verminderen. Deze inventarisatie is
gereed in Q2 2021.
Wij ondersteunen dit voorstel van de provincie van harte. We zullen hierin als gemeente en
provincie samen optrekken, waarbij we duidelijke afspraken maken over ieders taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Daarnaast is de Provincie bezig met het opstellen van het Netwerkperspectief Provinciale
Wegen 2040. In deze studie wordt op basis van een groot aantal indicatoren gekeken of de
snelheid en inrichting van de provinciale wegen nog in balans zijn en wordt een eindbeeld
voor 2040 geschetst. De Gedeputeerde geeft aan dat de N224 hierbij nadrukkelijk in beeld
is. De Provincie verwacht dit netwerkperspectief medio 2021 vast te kunnen stellen.
Tot slot
Wij zijn blij met de toezegging van de Provincie om op korte termijn onderzoek te doen naar
de verkeersproblematiek van de N224-Oost. Wij geven de provincie graag de ruimte voor
dit onderzoeken blijven met hen in gesprek. Via de voortgangsrapportages WoudenbergZuid/Oost houden wij u over het onderzoek N224-oost op de hoogte.
Tevens houden we u op de hoogte van de voortgang rondom het project rotonde
N224/N226 in het kader van het programma VERDER.

