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Na een uitgebreide inspraakronde, waarin 13 insprekers de voor- en nadelen van de varianten 
schetsen, spreekt de commissie allereerst haar waardering uit voor de enorme betrokkenheid van de 
inwoners van Maarsbergen bij dit onderwerp. Veel is door hen geinvesteerd in het beoordelen van de 
varianten en het aandragen van alternatieven. Keerzijde is dat met de varianten ook de verschillen 
onder de bewoners zichtbaar zijn geworden. Het te nemen besluit heeft hoe dan ook een grote 
impact, met zowel voor- als nadelen bij elk van de varianten. De commissie spreekt de hoop uit dat als 
eenmaal een besluit is genomen de gelederen zich weer zullen sluiten.  
In grote meerderheid spreekt de commissie haar waardering uit voor de gevolgde procedure m.b.t. de 
presentatie, onderbouwing en de gelijkwaardige doorrekening van de verschillende varianten. 
Op basis van een weging van de leefbaarheid, duurzaamheid en een veilige doorstroming van het 
verkeer spreekt de commissie zich in meerderheid uit voor de westvariant met gesloten Tuindorpweg.  
Een enkele fractie kiest met name uit een oogpunt van duurzaamheid voor de Bos Beek-variant, dit 
ondanks de substantieel hogere kosten van deze variant .  
De commissie heeft in dit standpunt nadrukkelijk mee laten wegen het standpunt van de 
gemeenteraad. De commissie bepleit binnen het daarvoor beschikbare budget voor een kwalitatieve 
optimalisatie van deze variant om de negatieve gevolgen zo veel mogelijk te ondervangen. De 
gedeputeerde geeft aan dat juist daarvoor een kwaliteitsteam in het leven zal worden geroepen, 
waarin naast de ruimtelijk adviseur ook de inwoners deel uit maken. De commissie spreekt verder uit 
dat de belangen van de bewoners van de Engweg in het kwaliteitsteam zeer serieus zullen worden 
betrokken. In algemeenheid wordt ook een sanering, dan wel verplaatsing van de bestaande 
tankstations bepleit.  
 
Al met al geeft de commissie het voorstel vrij voor agendering voor de statenvergadering van 13 maart 
a.s.  
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