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Geachte Commissie RGW, statenleden stuurgroep, en Gedeputeerde Staten en andere betrokkenen,
Op 25 november staat het Inpassingsplan "Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen”, zoals voorgesteld
dor Gedepueerde Staten van de Provincie Utrecht op de agenda van de commissie RGW en op 9
december neemt de PS Utrecht een besluit hierover.
Er is hier al veel over gezegd en geschreven, ook door de dorpsraad Maarsbergen. Ik zal het daarom kort
en bondig houden.
Wij zijn over het algemeen blij met het plan, dat recht doet aan zoveel mogelijk aanwonenden rond het
traject, en waarin onze verzoeken rond optimalisatie en bovenwettlijke maatregelen grotendeels zijn
gehonoreerd. Wij hebben altijd gepleit voor maategelen in deze volgorde: eerst zulke die maximaal
effect hebben voor zoveel mogelijk aanwonenden en het minste kosten, en zo verder. Niet eerst
maatregelen die niet veel opleveren of waar alleen degene wordt bediend die het hardste roept. En op
basis van feiten en gedegen onderzoek. Welnu, dat is gebeurd en grotendeels gelukt.
Wel is het zo dat door het “Besluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder” 40 woningen meer hinder zullen
ondervinden. Toegezegd is, ook na onze zienswijze, dat er een nulmeting komt in de woningen, waarna
later blijkt of er aanvullende glas en gevel isolatie moet worden aangebracht.
Wij zijn daar blij mee. Maar wij vragen het volgende in overweging te nemen: PS heeft toegezegd zoveel
mogelijk de belangen van de aanwonenden te beschermen. Zoals reeds eerder gezegd is in het rapport
van RIVM op 5 juni dit jaar, genaamd Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018),
aangegeven dat het wettelijk toegestane geluidsniveau omlaag moet. De kans is groot dat dit door de
Tweede Kamer goedgekeurd wordt. Onze dringende wens is dan ook, om dit tijdens het project in het
achterhoofd te houden(is verbetering tijdens het project mogelijk) en deze nieuwe norm te stellen en

handhaven bij de nulmeting van de 40 woningen. Dar doet u de aanwonenden veel plezier mee nu en in
de toekomst. En het gaat niet om grote bedragen en is in de geest van beloften die door PS gedaan zijn .
Ik heb het rapport bigevoegd.
Ik wens u veel succes toe en wijsheid en wil u danken voor de aandacht voor Maasbergen en haar
bewoners.
Vriendelijke groeten,
Peter van Wely,
Voorzitter Dorpsraad Maarsbergen

