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Geachte mevrouw Hoek, 

 

Bij deze treft u ons antwoord aan op door u op 18 mei 2020 gestelde vragen over de N224 te Renswoude. 

 

Toelichting: 

De N224 wordt tussen mei en september opgeknapt door de provincie Utrecht. Ons bereiken berichten dat de 

omwonenden van de Dorpsraad in Renswoude al jarenlang grote zorgen hebben over de verkeersveiligheid. 

Dat de provincie Utrecht nooit heeft gecommuniceerd met de omwonenden, circa 150 huisadressen. De 

omwonenden willen dat er daadwerkelijk snelheidsbeperkende maatregelen komen. Er wordt veel te hard 

gereden. Vrachtwagens met 80 km per uur waar het nu bebouwde kom met 50 km per uur is. Rond de 

raadsverkiezingen is Dennis Straat nog geweest en toen zijn er knipperlichten aangebracht. Maar geen 

snelheidsbeperkende maatregelen.

 

1. Is de provincie Utrecht bereidt om daadwerkelijk met de bewoners in overleg te gaan om gezamenlijk 

te kijken welke maatregelen en of aanpassingen er gedaan kunnen worden om de veiligheid te 

verbeteren? 

 

Antwoord: 

In het kader van de trajectaanpak is door middel van een QuickScan onderzocht welke maatregelen 

gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden met het groot onderhoud aan de N224 in Renswoude. Op 28 

augustus 2018 bent u per statenbrief geïnformeerd over de verbetermaatregelen op de N224 die uit 

deze QuickScan naar voren zijn gekomen, deze statenbrief is bijgevoegd. Voor het uitvoeren van deze 

QuickScan was slechts beperkte tijd beschikbaar omdat het onderhoud op korte termijn noodzakelijk 

was. Daarom is gekozen met de gemeente Renswoude in gesprek te gaan over wensen die binnen de 

gemeente leven ten aanzien van de N224. Diverse gemeentelijke wensen, die passen binnen de 

scope en planning van het voorziene onderhoud, worden nu meegenomen bij de uitvoering van het 

groot onderhoud. Wensen die meer voorbereidingstijd vragen omdat zij ingrijpender zijn en daarbij het 

gesprek met bewoners gepast is, kunnen bij een volgende trajectaanpak, gepland in 2025, mogelijk 

meegenomen worden. 
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2. Dit eventueel en gezamenlijk overleg met het college van de gemeente Renswoude? 

 

Antwoord: 

Zie antwoord 1. 

 

 

3. Dit op korte termijn daar er op dit moment onderhoudswerkzaamheden worden gepleegd? 

 

Antwoord: 

Zie antwoord 1. 

 

 

4. Aan de N224 zijn twee restaurants gelegen. Vooral bij De Hof ontstaan regelmatig ernstige 

ongelukken. Is overleg gepleegd met de eigenaren van De Hof en De Dennen over de 

verkeersveiligheid ter plekke?  

 

Antwoord: 

Met restaurant De Hof is momenteel contact over het gebruik en de zichtbaarheid van de uitritten ter 

plaatse. Er is bij de uitvoering van de Quickscan geen aanleiding geweest voor een gesprek met 

restaurant De Dennen. 

 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


