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Onderwerp Statenbrief: N226 Verbeteren verkeersveiligheid kruispunt de Mof
Voorgestelde behandeling: ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
De N226 loopt vanaf de A28 in zuidelijke richting naar Woudenberg. Ongeveer 800m na de bebouwde kom van
Leusden in richting Woudenberg takt de Leusbroekerweg aan op de provinciale weg N226. Bij dit ongeregelde Tkruispunt is restaurant de Mof gesitueerd en liggen uitritten van woningen. Hier kruist tevens het in twee
richtingen bereden fietspad langs de N226 de Leusbroekerweg en de aanwezige in-/uitritten. De aanwezige in/uitritten van het restaurant/woningen en het aanwezig fietsverkeer geeft in de huidige situatie een
verkeersonveilige situatie. Met de aanleg van een enkelstrooksrotonde zal de verkeersveiligheid verbeteren.

Aanleiding
In de afgelopen 5 jaar zijn er 13 ziekenhuisgewonden en 1 dode geregistreerd.
Voorgeschiedenis
In 2013 zijn gesprekken met belanghebbende en bewoners gevoerd om ze te informeren. De
opmerkingen/suggesties zijn verwerkt in het huidige plan.
Essentie / samenvatting:
In dit verband hebben wij het volgende besloten:
1. Akkoord te gaan met het uitvoeren van de maatregel om de verkeersveiligheid op dit kruispunt te
verbeteren.
2. Voor het uitvoeren van de maatregel een bedrag van € 1.485.000,- beschikbaar te stellen uit het budget
Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer, onderdeel Veiligheid en Doorstroming
3. Bij de voorjaarsnota 2014 Provinciale Staten voor te stellen het budget Beheer en onderhoud wegen per
01-01-2018 te verhogen met € 5.000,- (prijspeil 2013).
Meetbaar / beoogd beleidseffect
5 jaar na de realisatie zal er een monitoring plaatsvinden naar de ongevallen gegevens. De verwachting is dat er
een reductie zal optreden van 50 % van de ziekenhuisongevallen en doden. In de afgelopen 5 jaar zijn er 13
ziekenhuisgewonden en 1 dode geregistreerd.
Financiële consequenties
De kosten van de maatregel zijn geraamd op € 1.485.000,-.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
o
o

Uitvoeringskosten
Vat-kosten

€ 1.365.000,€ 120.000,-

Kasritme:

Projectbudget (in euro)

2013

2014

2015

2016

2017

Totaal

100.000

100.000

100.000

100.000

1.085.000

1.485.000

Vervolgprocedure/voortgang
Het plan zal verder worden uitgewerkt en dan kan realisatie plaats vinden in 2017.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van deze brief.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,
De secretaris,

