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Betreft: Toon hart voor Maarsbergen

Geachte leden van Provinciale Staten,
Bijgaand treft u een schrijven aan waarin wij u oproepen om Maarsbergen in sterke mate te
compenseren voor de vergaande impact die de spoorwegonderdoorgang in de vorm van de
Westvariant voor de bewoners en op de leefomgeving van Maarsbergen zal hebben.
Wij betreuren uw keuze voor de Westvariant vanwege de negatieve consequenties in de vorm van
meer asfalt, geluid, fijnstof en licht, de aantasting van het bos- en recreatiegebied en de aantasting
van de historische kenmerken van de buitenplaats Maarsbergen.
Ondanks de onderbouwde inbreng die wij tot nu toe hebben geleverd, blijft de provincie vasthouden
aan de Westvariant. Inmiddels is de factor tijd daarin doorslaggevend geworden, terwijl bij het
besluit voor de Westvariant de factor geld doorslaggevend was. Inmiddels heeft de nieuwe
gedeputeerde aangegeven dat hij de kosten voor de Westvariant aanzienlijk anders ziet dan zijn
voorganger. Des te wranger dat Maarsbergen nu slachtoffer dreigt te worden van een eerdere,
onjuiste kostenraming – dus wederom ´geld´ - én inmiddels ook de factor tijd.
Het is echter nog niet helemaal te laat. Wij adviseren u opnieuw naar het Dorpsplan en de
BosBeekvariant te kijken, omdat het besluit om deze varianten te laten vervallen, gebaseerd was op
een onjuiste kostenraming van in ieder geval de Westvariant. Het Dorpsplan is om meerdere redenen
een betere variant dan de Westvariant. Nu de kosten van de Westvariant aanzienlijk hoger blijken te
liggen dan eerder aan u voorgelegd door de voorgaande gedeputeerde, gaan wij er vanuit dat niet
alleen argumenten van leefbaarheid, natuur, cultuurhistorie en veiligheid pleiten voor het Dorpsplan,
maar dat ook op grond van financiële overwegingen ervoor gekozen zou moeten worden om de
spoorwegonderdoorgang volgens het oorspronkelijk overeengekomen Dorpsplan te realiseren.
Omdat de scope-uitwerkingen voor het Dorpsplan niet aan de orde zijn, zullen de kosten van het
Dorpsplan waarschijnlijk onder die van de Westvariant blijven. Het is beter ´ten halve gekeerd, dan
ten hele gedwaald´.

Mocht u desondanks toch vasthouden aan een keuze voor de Westvariant, dan verzoeken wij u om
onze, reële wens van compensatie en optimalisatie – inclusief het onderzoeken van de verbeterde
Westvariant - ter harte te nemen.
Echter wanneer u de moed hebt terug te komen op uw eerdere besluit, zal een keuze voor het
Dorpsplan - vanwege alle voordelen van deze variant - aanzienlijk meer bijdragen aan het
levensgeluk en de cohesie van de bewoners van Maarsbergen en omgeving dan een keuze voor de
Westvariant.

Hoogachtend, namens bovengenoemden,
Gonda Laporte

