College van Gedeputeerde Staten
statenbrief
Aan Provinciale Staten
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie

DATUM
ONS NUMMER
NUMMER PS
BIJLAGE

20-11-2018
81E0F052
2019MME07
Geen

REFERENTIE
DOORKIESNUMMER
E-MAILADRES
PORTEFEUILLEHOUDER

H. Nietsch
030-2584715
Herman.nietsch@provincie-utrecht.nl
Straat

Onderwerp Statenbrief: Wijzigen parkeersituatie op de N228 in Oudewater.
Voorgestelde behandeling: ter kennisname
Geachte dames en heren,
Inleiding
Aanleiding
In 2018 wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de N228 (Utrechtsestraatweg) in de bebouwde kom van
Oudewater.
Voorgeschiedenis
Op 7 juli 2014 hebben Provinciale Staten het Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2015 – 2028 vastgesteld. Hierin
staat aangegeven dat de provincie de verbetering van de kwaliteit de provinciale wegen zoveel mogelijk koppelt
aan de cyclus van het beheer en onderhoud. Wanneer er groot onderhoud plaatsvindt aan een provinciale weg
wordt in de voorbereidingsfase bekeken of het wenselijk en mogelijk is tegelijkertijd aanvullende maatregelen te
nemen die de doorstroming, verkeersveiligheid en/of leefbaarheid op de weg ten goede komen. Deze werkwijze
wordt de ‘trajectaanpak’ genoemd. De kosten van de aanvullende maatregelen komen in principe ten laste van
het Mobiliteitsplan
Essentie/ samenvatting:
Eind 2018 wordt er onderhoud uitgevoerd aan de N228 te Oudewater. In het kader van trajectaanpak is
onderzocht welke maatregelen er gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden om zo de hinder voor de omgeving en het
verkeer te minimaliseren. Voorgesteld wordt om de verkeersveiligheid te verbeteren door de situatie zo te
wijzigen dat de parkeerbewegingen van aanwonenden niet meer op de hoofdbaan maar op de parallelweg
plaatsvinden. Dit bevordert de verkeersveiligheid ter plaatse.
Meetbaar/ beoogd beleidseffect
Verbetering verkeersveiligheid.
Conform de landelijke richtlijnen is parkeren op een gebiedsontsluitingsweg niet toegestaan.
Wettelijke grondslag
Art. 158 Provinciewet

-

Wegenwet
Wegenverkeerswet 1994

Financiële consequenties
De realisatiekosten worden geraamd op € 50.000,- ex. BTW (prijspeil 2018). Dekking zal plaatsvinden uit de
beschikbare gelden in het Mobiliteitsplan, onderdeel Verkeersveiligheid.
Vervolgprocedure/voortgang
Het aanpassen van de parkeersituatie wordt meegenomen in de uitvoering van het groot onderhoud in 2018.
De exacte datum waarop het groot onderhoud plaatsvindt is nog niet bekend.
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