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BIJLAGE geen ONDERWERP Grondaankoop gedeelte perceel N224 - 

Landaasweg 

 

Geacht college, 

 

Bij deze delen wij u mede dat wij besloten hebben om over te gaan tot aankoop van een gedeelte van het 

braakliggende perceel bij de kruising N224 (Stationsweg Oost) - Landaasweg. Deze aankoop hebben wij 

gedaan met het oog op de mogelijke toekomstige ombouw van de rotonde N224 - Parallelweg tot kruispunt met 

verkeerslichten. 

 

Uit onderzoek dat u hebt laten uitvoeren naar de benodigde maatregelen voor de ontsluiting van de te 

ontwikkelen woonwijk Hoevelaar is naar voren gekomen dat in de toekomst aanpassing van de kruising N224 - 

Parallelweg wellicht noodzakelijk is. Als concrete oplossing is ombouw tot kruispunt met verkeerslichten in 

beeld. Indien dit gebeurt is het omwille van de doorstroming en verkeersveiligheid nodig om de woningen en 

bedrijven ten zuiden en zuidwesten van de kruising te ontsluiten via een parallelweg. Deze parallelweg sluit via 

de Landaasweg aan op de hoofdrijbaan van de N224. Om ook grotere voertuigen in staat te stellen om vanaf de 

parallelweg de hoofdrijbaan van de N224 op te kunnen rijden dient de Landaasweg te worden verlegd over het 

perceel dat nu nog braak ligt (zie bijgevoegd schetsontwerp). Om te voorkomen dat het perceel wordt bebouwd 

en eventuele omlegging van de Landaasweg daarmee ernstig wordt bemoeilijkt hebben wij besloten om over te 

gaan tot aankoop van een gedeelte van het perceel. 

 

Of aanpassing van de kruising N224 - Parallelweg daadwerkelijk nodig zal blijken te zijn is afhankelijk van de 

groei van het verkeer op de N224 en de Parallelweg als gevolg van de ontwikkeling van de woonwijk Hoevelaar 

en overige factoren ("autonome" groei). Wij wijzen u er op dat de provincie voor aanpassingen aan haar 

infrastructuur het veroorzakerprincipe hanteert. Dit betekent dat indien de ontwikkeling van Hoevelaar (mede) 

aanleiding is tot noodzakelijke aanpassingen aan de kruising N224 - Parallelweg de kosten hiervoor in ieder 

geval gedeeltelijk ten laste dienen te komen van de gemeente Woudenberg en/of betrokken 

projectontwikkelaar(s). Wij stellen u voor om de groei van het verkeer op de kruising N224 - Parallelweg te 

monitoren en op het moment dat ombouw noodzakelijk blijkt in kaart te brengen in welke mate de ontwikkeling 

van Hoevelaar en in welke mate de "autonome" groei hebben bijgedragen aan de groei van de verkeersdruk op 

de kruising N224 - Parallelweg. Deze gegevens dienen als basis voor te maken afspraken over de verdeling 

van de kosten. 

 

Op dit moment heeft het gedeelte van het perceel dat door de provincie is aangekocht de planologische 

bestemming 'Bedrijfsdoeleinden'. Wij gaan ervan uit dat wanneer er daadwerkelijk sprake is van omlegging van 

Gemeente Woudenberg 

College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 16 

3930 EA Woudenberg 

 



 

 
 
 

2 

de Landaasweg en aanpassing van de aansluiting op de N224 u dit planologisch-juridisch mogelijk maakt. 

Tevens gaan wij ervan uit dat u in uw communicatietraject rondom de verkeersmaatregelen die in het kader van 

de ontwikkeling van Hoevelaar genomen worden afstemming zoekt met de provincie. 

 

Zoals wij al aangaven is het op dit moment nog niet zeker of ombouw van de rotonde N224 - Parallelweg 

daadwerkelijk zal gaan plaatsvinden. Met deze grondaankoop sorteert de provincie in ieder geval voor op deze 

mogelijkheid. Indien er binnen nu en 10 jaar geen besluit wordt genomen over de ombouw van de rotonde N224 

- Parallelweg of wordt besloten ombouw niet te laten plaatsvinden (bijvoorbeeld omdat blijkt dat de rotonde de 

verkeersstromen nog voldoende kan verwerken) zal de provincie Utrecht overwegen of zij de door haar 

aangekochte grond in bezit wil houden of zal verkopen. Hierover zal ook afstemming met de gemeente 

Woudenberg plaatsvinden. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

Voorzitter, 

 

 

Secretaris, 




