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Volledig maken aansluiting Maam 412

Geacht college,

ln navolging van de gemeente Woudenberg hebt u onze aandacht gevraagd voor de mogelijkheid tot het
volledig maken van de aansluiting A12 - N227 (aansluiting Maam) om de verkeersdruk op de provinciale weg
N226 in Woudenberg en Leusden te verminderen.
.Meubin" in overleg zullen treden om te bekijken of
Wij delen u mede dat wij met de eigenaar van het pand
aankoop van het pand mogelijk is. Daamaast zullen wij een verkenning gaan uitvoeren om de effecten van een
volledige aansluiting A12 - N227 op het regionale netwerk in beeld te brengen. Mogelijk leidt de maatregel
inderdaad tot ontlasting van het wegennet in en rondom Woudenberg en Leusden. Maar mogelijk leidt de
maatregel ook tot (nieuwe) knelpunten elders op het netwerk. Op basis van de uitkomsten van de
netwerkverkenning zullen we een nadere añreging omtrent het volledig maken van de aansluiting A.12 - N227
maken. Wij verwachten dat de verkenning in het voorjaar van 2018 is afgerond.
Daamaast gaan wij door met de aanpak van reeds bekende knelpunten. De aanpak van de rotonde tussen de
N224 en N226 bij Woudenberg in het kader van VERDER is een voorbeeld hiervan. Bovendien bereiden wij een
aantal maatregelen voor om de verkeersveiligheid en leefuaarheid op de N226 te verbeteren zoals de aanleg
van de rotonde De Mol verlaging van de maximumsnelheid op de traverse in Leusden van 70 naar 50 km/u en
verbetering van de aansluiting met de Schutterhoeflaan.
Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende geinformeerd te hebben.
Hoogachtend,
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