
PROVINCIE:: UTRECHT 

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug 
Postbus 200 
3940 AE Doorn 

DATUM 12 december 2019 TEAM GRO 
NUMMER 8200C096 REFERENTIE A. Heinhuis 
UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 2369 
UW NUMMER E-MAILADRES annemarie.heinhuis@provincie- 

Utrecht.nl 
BIJLAGE Bekendmaking ONDERWERP Provinciaal inpassingsplan 

Spooronderdoorgang Maarsbergen 

Geachte raad, 

Op 7 november jl. bent u door gedeputeerde Van Essen middels een brief op de hoogte gesteld van de start 
van de procedure om te komen tot een provinciaal inpassingsplan rondom het project 'spooronderdoorgang 
Maarsbergen'. Met deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de fase waarin het proces zich nu bevindt. Op 
10 december jl. hebben GS besloten om het voorontwerpinpassingsplan vrij te geven voor inspraak. De 
bekendmaking hiervan zal op 19 december in De Kaap gepubliceerd worden. 

Graag wil ik benadrukken dat met de publicatie van het voorontwerp inpassingsplan nog geen onomkeerbare 
stappen gezet worden. Het voorontwerpinpassingsplan biedt ruimte en flexibiliteit voor belanghebbenden om 
suggesties te doen voor het plan. Er zijn in deze fase nog mogelijkheden om wijzigingen aan het plan door te 
voeren. Daarnaast biedt deze fase van het voorontwerp de mogelijkheid om geconstateerde omissies uit 
onderzoeken te herstellen, zoals het geval is bij het geluidsonderzoek en de verkeersveiligheidsaudit welke per 
abuis zijn uitgegaan van 50 km/u i.p.v. 60 km/u in de tunnelbak. Dergelijke omissies zullen hersteld worden 
voordat het ontwerpinpassingsplan ter inzage zal worden gelegd, en daarmee de officiële procedure aanvangt. 

Ter inzage legging 
Het voorontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang Maarsbergen inclusief bijlagen, ligt met ingang van 20 
december 2019 gedurende zes weken (t/m 31 januari 2020) voor iedereen ter inzage. De stukken zijn tijdens de 
gebruikelijke openingstijden in te zien aan de balie van: 
- het provinciehuis van Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht; 
- het gemeentehuis van Utrechtse Heuvelrug, Kerkplein 2 te Doorn. 

Daarnaast is het voorontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang Maarsbergen raadpleegbaar op de landelijke 
site www.ruimtelijkeplannen.nl, het plan heeft de ID-code: NL.IMRO.9926.IP1709N226Maarsber-OW01. 

Voorlichtingsavond 
Op 16 januari 2020 wordt een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden georganiseerd in 
De Weistaar, Rottegatsteeg 6 Maarsbergen. Het programma ziet er als volgt uit: 

19.15 uur: inloop 
19.30 uur: start informatiebijeenkomst 
20.00 uur: beantwoorden van vragen 
20.30 uur: (einde plenaire bijeenkomst) mogelijkheid apart in gesprek te gaan over eigen situatie 
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21.30 uur: einde bijeenkomst 

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Vervolgproces 
Op basis van de ontvangen inspraakreacties kan het voorontwerpinpassingsplan redactioneel of inhoudelijk 
aangepast worden. Vervolgens wordt een ontwerpinpassingsplan opgesteld. De terinzagelegging van het 
ontwerpplan is voorlopig gepland in het 2e kwartaal 2020. U zult hiervan wederom schriftelijk op de hoogte 
worden gesteld. Tegen dit plan kunnen binnen een termijn van zes weken zienswijzen worden ingediend. 
Alle zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzennota. Provinciale Staten betrekken de ingediende 
zienswijzen bij hun besluitvorming over de vaststelling van het inpassingsplan. Naar verwachting vindt de 
besluitvorming door Provinciale Staten op 9 december 2020 plaats. 

Een afschrift van deze brief zal worden verzonden naar het college van burgemeester en wethouders van uw 
gemeente, de statenleden van de provincie Utrecht en naar ProRail. Ook worden alle inwoners van 
Maarsbergen met een bewonersbrief geïnformeerd. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

ir. M.J. Scheepstra / \ 
Teamleider Gemeentelij~uimtil ijke Ontwikkeling 
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