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BIJLAGE geen ONDERWERP Aanleg kruispunt N224 - Hoevelaar 

 

 

Geacht college, 

 

Bij deze delen wij u mede dat wij akkoord gaan met de aanleg van een nieuw kruispunt op de N224 ter hoogte 

van hectometer 15,5 voor de ontsluiting va de woonwijk Hoevelaar conform het voorlopig ontwerp d.d. 04-05-

2018. In dat kader willen wij graag enkele afspraken met u maken. 

 

Voorwaarde aanleg kruispunt 

In het onderzoek naar de benodigde kruispuntvorm dat u hebt laten uitvoeren (Memo ontsluiting Woudenberg 

Oost - N224 d.d. 26 mei 2015) heeft adviesbureau Royal Haskoning DHV aangegeven dat het omwille van de 

robuustheid en begrijpelijkheid wenselijk zou zijn het kruispunt met meer opstelstroken uit te voeren. Gezien de 

onzekerheidsmarges in de prognoses en omwille van de ruimtelijke inpassing heeft u echter voor een zo 

beperkt mogelijke kruispuntvorm gekozen. Volgens de prognoses zou dit in principe moeten kunnen maar 

gezien de onzekerheidsmarges is er toch een risico dat het kruispunt na een aantal jaren het verkeersaanbod 

niet meer goed kan verwerken. 

 

Aan onze instemming met aanleg van het kruispunt verbinden wij daarom de voorwaarde dat indien onverhoopt 

blijkt dat de verkeersafwikkeling op het kruispunt in uiterlijk 2030 niet meer voldoet aan de provinciale normen 

hieromtrent de gemeente Woudenberg verantwoordelijk is voor te nemen maatregelen om de 

verkeersafwikkeling op een adequaat niveau te brengen. In bestuurlijk overleg tussen toenmalig gedeputeerde 

Verbeek-Nijhof en toenmalig wethouder De Kruif op 18 mei 2017 is afgesproken dat de gemeente na realisatie 

van fase 1 van Hoevelaar in overleg met de provincie onderzoekt of nadere maatregelen nodig zijn. 

 

Kosten 

Conform het ‘veroorzakerprincipe’ komen de realisatiekosten voor rekening van de gemeente Woudenberg. 

Echter, gezien het feit dat de voorgestelde maatregelen enkele bijkomende voordelen bieden voor de provincie 

als wegbeheerder (betere haltevoorzieningen voor de bus, oversteekbaarheid) zal de provincie een bedrag van 

€ 218.000,- excl. BTW bijdragen zoals is afgesproken in bestuurlijk overleg tussen toenmalig gedeputeerde 

Verbeek-Nijhof en toenmalig wethouder De Kruif op 17 januari jl. Daarnaast dient de gemeente de provincie een 

afkoopsom voor de extra beheer- en onderhoudskosten als gevolg van de aanleg het kruispunt te betalen. Deze 

afkoopsom is berekend aan de hand van de richtlijnen van het kennisinstituut CROW en bedraagt € 344.000,- 

excl. BTW. 
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Zoals in het bestuurlijk overleg van 17 januari jl. is besproken worden de financiële bijdragen van de provincie 
op voorhand vastgesteld, er vindt geen nacalculatie plaats. Dit betekent dat eventuele meevallers en risico’s 
voor rekening van de gemeente Woudenberg zijn. 

 

Vervolgproces 

Op een later tijdstip zullen wij nadere (praktische) afspraken met u maken over zaken zoals de uitwerking, 
realisatie, communicatie en financiële afhandeling. Deze afspraken zullen worden vastgelegd in een 
uitvoerings- en beheerovereenkomst. Realisatie van de maatregelen zal in opdracht de gemeente plaatsvinden. 

 

Bevestiging 

Graag ontvangen wij van u een schriftelijke bevestiging van bovenstaande afspraken. Wij vertrouwen op een 

goede samenwerking in het verdere proces tot realisatie en oplevering van het kruispunt. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

Voorzitter, 

 

 

Secretaris, 


