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DATUM 21-9-2017 

AAN Aan de leden van de commissie Bestuur en Middelen 

VAN GS- gedeputeerde Pennarts-Pouw 

ONDERWERP 
antwoorden op openstaande vragen evaluatie participatie spoortunnel 
Maarsbergen (commissie BEM d.d. 11 september 2017) 

 

Geachte leden, 
 
Op 11 september 2017 heeft de commissie BEM gesproken over de rapportage betreffende het 
participatieproces spoortunnel Maarsbergen. 
 
Twee vragen konden tijdens de commissievergadering niet worden beantwoord omdat de daarvoor 
benodigde informatie ontbrak.  
 

1. Met wie is er gesproken, niet met naam en toenaam, maar wel: hoe breed is uitgenodigd en 
met wie is gesproken qua deelnemende partijen? 

2. Waarop is de uitspraak gebaseerd: Daar staat tegenover dat sommige participanten in de 
escalerende discussie over de inhoud de grenzen van het betamelijke in de onderlinge 
verhoudingen richting andere participanten, de projectgroep en het bestuur, hebben 
overschreden. Daarmee werd de negatieve beleving van partijen van het participatieproces 
verder aangewakkerd. (Blz 17 par 3.4. kopje 10.)  

 
Er is toegezegd bij het adviesbureau navraag te doen. 
Twynstra Gudde heeft onderstaande nadere informatie verstrekt. 
 
Ad 1. 
Speciaal zijn uitgenodigd op verzoek van de opdrachtgever:  

-        de woordvoerders van de statenfracties, daarvan zijn er 10 geïnterviewd 
-        de voorzitter van de klankbordgroep 
-        de projectgroep gezamenlijk: 3 personen 
-        de wethouder verkeer 
-        de gedeputeerde mobiliteit 

Alle inwoners van Maarsbergen zijn door middel van een huis aan huis bezorgde brief en via een 
algemene bekendmaking in “De Kaap” uitgenodigd zich aan te melden voor een interview. 
Daarop hebben 23 burgers gereageerd. Daarvan waren er 5 afkomstig van de Engweg, 5 van de 
Tuindorpweg, 13 van elders uit Maarsbergen.  
Verschillende bewoners hebben in het interview aangegeven dat zij in het participatieproces tevens 
deelnamen namens een belangengroep (Bewonersbelang Maarn Maarsbergen, Maarn Maarsbergen 
Natuurlijk, Heuvelrug in goede banen, Gezond Maarsbergen, de Kerk,) 
Tenslotte hebben 5 personen op de uitnodiging gereageerd als representant van een belangengroep 
terwijl deze personen zelf niet woonachtig zijn in Maarsbergen. 

 
Met betrekking tot de interviews is met geïnterviewden, conform de afspraken daarover met de 
opdrachtgever bij de start van de opdracht, afgesproken dat geen gespreksverslagen worden 
opgesteld. Aangegeven is dat de interviewers slechts persoonlijke aantekeningen van het gesprek 
maakten, ter ondersteuning van het op te stellen evaluatierapport.  
Tevens is aangegeven dat, wederom conform afspraken daarover met de opdrachtgever, in de op te 
leveren eindrapportage noch de namen van de geïnterviewde personen, noch uitspraken of 
verwijzingen die zijn te herleiden naar personen, worden opgenomen. In die lijn zal Twynstra Gudde 
aan de provincie geen overzicht van namen van geïnterviewden verstrekken. 
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Ad 2. 
In tien van de in totaal zesendertig interviews is gerefereerd aan gedrag door participanten, die de 
onderzoekers van Twynstra Gudde in de rapportage hebben gebracht onder de noemer 
‘overschrijding van grenzen van het betamelijke in de onderlinge verhoudingen richting anderen’. Het 
gaat dan om zaken als ‘Het ter discussie stellen van de integriteit van anderen en het wegzetten van 
anderen als onbenullen, het framen van informatie en/of het bewust verspreiden van desinformatie, 
het molesteren/vertonen van intimiderend gedrag en/of taalgebruik jegens anderen, het 
bekladden/beschadigen/ontvreemden van posters/banners/spandoeken in de publieke ruimte’.  
In veel meer interviews wordt in meer algemene zin gewag gemaakt van ontspoorde verhoudingen in 
de dorpsgemeenschap. 
 
Van de tien interviews in kwestie hebben zeven betrekking op gesprekken met bewoners (niet 
specifiek te herleiden tot een belangengroep) en drie op gesprekken met professionals/bestuurlijk 

betrokkenen. 
 
Ik hoop u hiermee naar genoegen te hebben geinformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
A.M.A. Pennarts-Pouw 
 


