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Onderwerp: Motie gemeenteraad Leusden aansluiting Maarn A12 

Geacht college, 

De gemeenteraad van Leusden heeft er kennis van genomen dat de gemeenteraad van 
Woudenberg onlangs een motie heeft aangenomen over de aansluiting van de N227 op de 
A12 bij Maarn. Deze motie is u op 12 mei toegezonden. 

Op 18 mei heeft ook de gemeenteraad van Leusden een motie over dit onderwerp 
aangenomen. Hierin wordt ons gevraagd om in aansluiting op de gemeente Woudenberg, de 
optie van een extra op- en afrit A l 2 bij Maarn onder de aandacht van de provincie te brengen 
als mogelijke oplossing om de verkeersdruk op de N226 te verminderen en deze te 
verleggen naar de N227. 

Evenals de gemeenteraad van Woudenberg is ook onze raad voorstander van een volledige 
aansluiting van de N227 op de A l 2. 

De betreffende motie treft u als bijlage aan. 

Met belangstelling kijken wij uit naar uw reactie op dit verzoek om de haalbaarheid van een 
volledige aansluiting serieus in overweging te nemen. 

Met vriendelijke groet, 
Het college van de gemeente Leusden, 

H.W. de Graaf 
locosecretaris Tocciburgemeester 
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Christenunie SGP 
D 6 6 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

Te behandelen in de raadsvergadering d.d. 18 mei 2017 

Onderwerp: Extra op- en afrit Al 2 bij Maarn 

De raad, 
overwegende dat: 

S de N226 van Maarsbergen naar Amersfoort veel doorgaand verkeer heeft van de 
Al 2 naar de A28; 

/ een extra op- en afrit bij Maarn de verkeersdruk op de N226 doet afnemen omdat 
verkeer richting Amersfoort dan gemakkelijker en sneller van de N227 gebruik 
kan maken en daarmee een route volgt die niet door of langs woonkernen gaat; 

/ hiervoor een strategische aankoop moet worden gedaan, waar nu een kans voor 
is; 

/ de N227 dan de rol van doorgaande provinciale weg meer kan overnemen van de 
N226 zodat de kem Woudenberg en de Arnhemseweg in Leusden ontlast kunnen 
worden; 

/ de provincie het voornemen heeft de N226 te veranderen naar een 50/60 
kilometerweg. 

verzoekt het college in aansluiting op de gemeente Woudenberg, de optie van een extra 
op- en afrit Al 2 bij Maarn onder de aandacht van de provincie te brengen, als mogelijke 
oplossing om de verkeersdruk op de N226 te verminderen en te verleggen naar de N227 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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