AMENDEMENT

Raadsvergadering
van
:
Onderwerp
:

22 april 2021
Kredietvoorstel t.b.v. verkenningsfase zoekgebied Woudenberg Zuidoost

Ondergetekende,
-

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 maart 2021 en gehoord de
beraadslagingen in de raadscommissie van 6 april 2021;

Overwegende dat:
-

Woudenberg ten behoeve van regionale overleggen zoals over het Ontwikkelbeeld Regio
Amersfoort duidelijk moet aangeven wat de kaders zijn voor de ontwikkelrichtingen voor
onder meer de thema’s Wonen, Werken en mobiliteit;
Deze kaders opgenomen staan in de Structuurvisie 2030 en de Oplegger 2019;
De provinciale N224 in de huidige situatie problemen kent voor de leefbaarheid en
veiligheid;
De gemeenteraad op 23 januari 2020 unaniem een motie heeft aangenomen, met de titel
Verkeersverkenningen 2030 met het verzoek aan het college om met de provincie een
verkeersplan op te stellen ten behoeve van de realisatie van bedrijven en woningen in
Woudenberg zuidoost;
Het gewenst is om nadrukkelijk bij het krediet aan de geven wat de kaders van de
verkenning moeten zijn.

-

-

Stelt voor:
De tekst van het conceptbesluit (tussen eerste en tweede streepje) aan te vullen met:
-

Voor deze verkenningsfase en de inbreng in regionale beleidsprocessen zijn de kaders:
1. de Structuurvisie 2030 en de Oplegger 2019 met het daarin geformuleerde belang van
de leefbaarheid en de verkeersveiligheid op en rond de N224;
2. de motie Verkeersverkenningen 2030 van 23 januari 2020 op basis waarvan in ieder
geval de volgende elementen worden betrokken:
A. De leefbaarheid en de verkeerveiligheid rond/op de N224; B. Een onderzoek naar de
beste ontsluiting van Zoekgebied 5 om de druk op de N224 te verlichten, aanvullend op de
“Verkeersstudie uitbreiding bedrijventerrein Woudenberg-Oost” d.d. 22 juli 2019 van
Megaborn

Woudenberg, 22 april 2021,

J.A. Mulder, lid van de SGP-fractie
M. van de Hoef, fractievoorzitter GBW
C. van Oosterom-van Wolfswinkel, fractievoorzitter CU
J. Stalman, fractievoorzitter VVD

