
Bijlage 2

AMENDEMENT

Raadsvergaderingvan
Onderwerp : 19 december 2019Aankoop gronden fase 2 Hoevelaar
Ondergetekende ,

- Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 november 2019 ;
Overwegende dat:

Burgemeester en wethouders voorstellen voor de aankoop van gronden voor fase 2 vanHoevelaar een krediet beschikbaar te stellen en voor de feitelijke aankoop geen wensen enbedenkingen kenbaar te maken ;In de Structuurvisie 2030 de verkeerssituatie op de N224 wordtbenoemd en aangegevenwordt dat de verkeersafwikkeling problematisch is ;Onder meer door de ontwikkeling van Hoevelaar fase 2 de verkeersdruk op de N224volgens prognoses van de provincie verder zal toenemen met gemiddeld 1 ,24 % autonomegroei per jaar tussen 2018 en 2030 ;Duidelijkheld met betrekking tot een definitieve verkeerskundige oplossing sterk afhangtvan de Provinciale Omgevingsvisle;Het van belang is datWoudenberg zijn inwoners voldoende woonruimte biedt, maar hettevens noodzakelijk is de verkeersdruk op de N224 niet verder te verhogen .
Stelt voor :
De tekst van nummer 3 van het conceptraadsbesluit als volgt te wijzigen :
" Met betrekking tot de aankoop van de gronden het volgende uit te spreken .
Deze aankoop wordt gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van fase 2 van Hoevelaar. Medehierdoor zal de verkeersdruk op de N224 verder toenemen , volgens prognoses van de provinciemet gemiddeld 1 ,24 % autonome groei per jaar tussen 2018 en 2030 . Dit terwijl deverkeersafwikkeling nu al problemen oplevert. Daarom wenst de raad dat het college bij dereactie op de concept- POVI aandacht vraagt voor de leefbaarheid van omwonenden van de N224als gevolg van de verwachte toenemende verkeersintensiteit . Daarnaast vraagt de raad aan hetcollege alles in hetwerk te stellen om de afgegeven prognose niet boven de 1 , 24 % autonomegroei per jaar uit te laten komen . Gebeurt dit wel , dan wenst de raad om de ontwikkeling vanZoekgebied 5 te temporiseren in afwachting van een definitieve verkeerskundige oplossing."
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