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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Aanleiding 
De gemeente Woudenberg ontwikkelt ten oosten van de bestaande kern het plan Hoevelaar met maximaal 925 

woningen. De ontwikkeling van het gebied zal gefaseerd en organisch (op basis van de daadwerkelijke 

woningbehoefte) plaatsvinden met als uiteindelijke planhorizon 2030/2035. In de Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie 2013-2028 is aangegeven dat een adequate ontsluiting randvoorwaarde voor de ontwikkeling van 

Hoevelaar is. 

 

 
 

 

 



 

  

 

Ontsluiting van Hoevelaar via het onderliggende wegennet van de kern Woudenberg zou tot een hoge 

verkeersdruk op deze wegen leiden. De gemeente wil daarom Hoevelaar ontsluiten via de provinciale weg N224. 

De weg ligt ter plaatse binnen de bebouwde kom en kent een maximumsnelheid van 50 km/u. 

 

In overleg met de provincie heeft de gemeente Woudenberg een voorstel ontwikkeld voor een nieuwe (primaire) 

ontsluiting van Hoevelaar op de N224 ter hoogte van hectometer 15,5. Deze nieuwe aansluiting zal in de vorm 

van een T-kruispunt met verkeerslichten worden uitgevoerd. Hiervoor is bijgevoegd ontwerp opgesteld (zie 

bijlage). Het kruispunt bevat één rijstrook voor iedere rijrichting en een tweetal fiets- en voetgangersoversteken. 

Aan de zuidzijde van het kruispunt zal het bestaande fietspad worden omgebouwd tot parallelweg om te 

voorkomen dat bestemmingsverkeer voor de aangelegen erven en percelen de aanwezige opstelstroken moet 

kruisen. Het fietspad aan de noordzijde van de N224 zal tussen de nieuwe aansluiting Hoevelaar en de kruising 

met de Rumelaarseweg worden verbreed van 2,00 naar 2,50 meter. De bestaande bushaltes aan de oostzijde 

van de kruising met de Rumelaarseweg zullen worden verplaatst naar de westzijde van deze kruising. Hier zullen 

volwaardige haltekommen worden aangelegd; in de huidige situatie halteren de bussen nog op de rijbaan.    

 

Essentie / samenvatting: 

Wij zijn akkoord met aanleg van het kruispunt N224 - Hoevelaar. De gemeente Woudenberg is verantwoordelijk 
voor de realisatie. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

 Waarborgen bereikbaarheid Hoevelaar. 

 Waarborgen doorstroming en verkeersveiligheid kruispunt N224 - Hoevelaar.  
 
Wettelijke grondslag 

Art. 158 Provinciewet 
Wegenwet 
Wegenverkeerswet 1994 
 
Financiële consequenties 

Conform het ‘veroorzakerprincipe’ komen de realisatiekosten (geraamd op in totaal € 1.826.000,- excl. BTW) voor 
rekening van de gemeente Woudenberg. Bij aanleg van het nieuwe kruispunt worden echter enkele maatregelen 
genomen die de provincie als wegebeheerder enkele bijkomende voordelen bieden. De provincie draagt daarom 
in dit geval een bedrag van € 218.000,- excl. BTW bij ten behoeve van de realisatie van de haltekommen voor de 
bus, de verbreding van het fietspad aan de noordzijde en het opheffen van enkele in-/uitritten aan de zuidzijde. 
Dit bedrag komt ten laste van het budget SMPU Verkenningen. 
 
Daarnaast dient de gemeente de provincie een afkoopsom voor de extra beheer- en onderhoudskosten als 
gevolg van de aanleg van het kruispunt te betalen. Deze afkoopsom is vastgesteld op € 344.000,- excl. BTW.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De gemeente Woudenberg is per brief op de hoogte gesteld van ons besluit (zie bijgevoegde kopie). In de brief 
wordt ook verwezen naar afspraken die tijdens eerdere bestuurlijke overleggen tussen gemeente en provincie zijn 
gemaakt. 
 
In het vervolg van het proces zullen er nadere (praktische) afspraken tussen de provincie en gemeente worden 
gemaakt over zaken zoals de uitwerking, realisatie, communicatie en financiële afhandeling. De gemeente zal de 
aanleg van de kruising naar verwachting in 2019 uitvoeren. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
 
De secretaris, 


