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Verslag van de vergadering van de Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Econo-

mie van  13 juni 2016 
 

Aanwezig: 

Voorzitters:  

mw. A.C. Boelhouwer en mw. D.J. Dorrestijn-Taal  

 

Leden van GS:  

drs.ing. P. van den Berg (gedeputeerde), mw. A.M.A. Pennarts (gedeputeerde) en mw. mr. J. Verbeek-

Nijhof (gedeputeerde)  

 

Commissieleden: 

mw. F.M. Arissen LLB (PvdD), G.J. Bosman (SP), mw.dr. E. Brinksma (GroenLinks), mw. A.W.T. Dercksen, 

D66, ing. L.C. van den Dikkenberg (SGP), ir. H.P. van Essen (GroenLinks), M.C.J. Groothuizen (D66), drs. C. 

de Heer (ChristenUnie), mw. W.M.M. Hoek (50PLUS), mw. drs. J.P. d’Hondt (PvdA), ir. H. IJssennagger 

(PVV), J.M.W. Jansen (CDA), W.J. Joustra (VVD), drs. A. Nicolai (ChristenUnie), mw. M.G. Noordenbos (SP),  

R. van Reenen (VVD), A.J. Schaddelee (ChristenUnie), dr. I. Thonon (D66), ing.drs. A. Travaille (PvdD), drs. 

W.J. Ubaghs (PVV), mw.  ir. J.C.V. Vaessen (VVD), drs. W. Wagenmans (PvdA)    

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: 

dr. R.J. Poort (adjunctgriffier) en mw. G. van Weerd (verslag) 

 

 

1. OPENING EN ALGEMEEN  

1.1  Opening 

De voorzitter, mevrouw Dorrestijn, opent de vergadering met een woord van welkom. Zij hoopt dat de 

vergadering om 17.30 uur kan worden afgerond, gelet op de PS-vergadering van 19.00 uur.  

 

1.2 Vaststellen agenda 

De commissieleden hebben via de voorzittersmail de onderbouwing ontvangen van de diverse ter bespre-

king voorgedragen agendapunten. 

De agenda wordt vervolgens vastgesteld.  

 

1.3 Mededelingen 

Geen bijzonderheden.  

 

1.4 Verslag vergadering Statencommissie MME 23 mei 2016 

Het verslag van deze vergadering is, gezien de lengte van de vergadering, wat later beschikbaar gekomen 

dan normaal. Niet alle commissieleden hebben dit verslag doorgenomen en derhalve wordt, op voorstel 

van de VVD, besloten de vaststelling van dit verslag uit te stellen naar de vergadering van 29 augustus a.s.  

    

 

 

 



2 
 

1.5 Rondvraag 

De heer Bosman deelt mede dat het SP-Statenlid in Flevoland, Marnix Bruggeman, een alternatief heeft 

ontwikkeld met aanzienlijke kostenbesparing voor buslijn 150. De SP vraagt GS of het mogelijk is dit alter-

natief te betrekken bij het zoeken naar alternatieven. 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof antwoordt dat de provincie contact heeft opgenomen met de gemeente 

Almere, daar die gemeente de concessieverlener OV is. Lijn 150 maakt daar onderdeel van uit. Almere zal 

zich serieus over de suggestie beraden, maar een en ander is nog in onderzoek. Dat moet worden afge-

wacht. Nadrukkelijk stelt zij dat de gemeente Almere in dit verband aan zet is. Zij zal de commissie over 

de uitkomsten van het onderzoek van Almere informeren. 

 

De heer Thonon gaat in op het uitgeven van OV-fietsen bij bushaltes. D66 stelt de volgende vragen: 

 Hoe kijkt het college van GS aan tegen de pilot van de provincie Noord-Holland om te experimen-

teren met OV-fietspunten bij drukke bushaltes en het bericht dat steeds meer metrostations in 

Rotterdam OV-fietspunten krijgen? 

 Is het college het met de D66 fractie eens dat een fijnmaziger netwerk van OV-huurfietsen kan 

bijdragen aan een beter openbaar vervoer en bereikbaarheid in de provincie Utrecht? 

 Is het college eventueel samen met OV-partners bereid om een pilot te starten met OV-

huurfietsen bij drukke bus- of tramhaltes in de provincie Utrecht en de uitslagen hiervan na een 

jaar te rapporteren aan de staten? 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof antwoordt dat de pilotfase voor wat betreft de OV-fietspunten bij drukke 

bus- en tramhaltes in de provincie Utrecht is afgerond, een en ander vanuit de visie dat de verplaatsing 

van de reiziger steeds meer een optelsom is van de afzonderlijke ritten met afzonderlijke vervoersmidde-

len. Vooral de last mile en een samenhangend vervoersaanbod van deur tot deur zijn erg belangrijk. In-

derdaad kunnen de OV-fietsen daaraan bijdragen. Er is een aantal OV-fietslocaties bij bushaltes gereali-

seerd: in Utrecht bij de bushalte P&R Uithof, de Heidelberglaan, het Janskerkhof, P&R Westraven, Rijns-

weerd, P&R Papendorp en Vredenburg. In Zeist bij het busstation, in Vianen bij busstation Lekbrug, in 

Bunnik bij de halte Werkhoven, in Nieuwegein bij de halte Stadscentrum en in IJsselstein bij de halte bin-

nenstad. In het programma Beter Benutten Vervolg, dat gezamenlijk door rijk, gemeenten en het bedrijfs-

leven wordt uitgevoerd, heeft de provincie voorstellen gedaan voor het aanbieden van OV-fietsen  op OV- 

knooppunten. Dienaangaande zijn er zeker kansen. Het OV-fietsgebruik is groeiende, maar is vooral ge-

koppeld aan het railgebonden vervoer. De OV-fietsenstalling bij Utrecht Centraal is verantwoordelijk voor 

17% van alle OV-fietsverplaatsing in Nederland. Toch zien GS kansen om bij de grotere tramstations deel-

fietsprojecten te realiseren. De markt is daarbij belangrijk om een sluitende exploitatie te verkrijgen voor 

de verhuurlocaties. Dat geldt ook voor de OV-fietslocaties van NS fiets, zoals bv. bij station Driebergen-

Zeist. Voorts wijst zij op het Syntus-aanbod in de gemeente Leusden dat een deelfietssysteemaanbod 

bevat. 

Op verzoek van de heer Wagenmans zegt gedeputeerde Verbeek-Nijhof toe dat de commissie voornoem-

de informatie ook middels een memo zal ontvangen. 

 

De heer Van Essen stelt namens GroenLinks de volgende vragen naar aanleiding van het bestuursakkoord 

Zero Emissie Busvervoer: 

1. Wordt of is er door de provincie Utrecht al een stappenplan opgesteld om helder te krijgen wat er 

wanneer nodig is om de afspraken uit het bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer na te komen? 

2. De eerstvolgende kansen om bij te dragen aan de realisatie van deze ambitie zijn de voorgeno-

men uitbreiding van het bussenpark in de BRU-concessie in 2017 met ca. 10 bussen en de vervan-



3 
 

ging van alle EEV-bussen in deze concessie in 2019. Is er al helderheid over hoe deze kansen be-

nut kunnen worden in het licht van de ambitie uit het bestuursakkoord? 

3. Welke kansen biedt dit bestuursakkoord voor de regio Utrecht, in het bijzonder voor het speer-

punt ‘groene economie’ en wat is er voor nodig om deze te benutten?  

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof antwoordt dat er in IPO-verband een bestuursakkoord is gesloten dat past 

binnen de coalitieakkoordambities van Utrecht. De afgelopen periode hebben provincie en vervoerder 

kansen aangegeven in de transitie naar duurzaam en zero emissie openbaar vervoer. Met de rijhulpsys-

temen werd er in januari en februari 2016 ruim 45.000 liter brandstof en 120.000 kg CO2 bespaard, een 

10% besparing in de U-OV-concessie. De U-OV-vloot rijdt per 1 mei 2016 volledig op schone synthetische 

diesel met minder geluid en minder verbruik. In totaal gaat het om 350 bussen. De Syntus-concessie gaat 

met euro 6 materieel rijden, met twee elektrische stadsbussen in Amersfoort en met elektrische buurt-

bussen. Op stadslijn 2 rijden 3 elektrische bussen, inzetbaar van 40% in 2014 naar ruim boven de 90% in 

2016. Voorts is er groene stroom voor de trams, buslijn 2 en de Uithoflijn in 2018. Onderzocht wordt hoe 

de verdere transitie kan worden gemaakt. Ondanks de goede ervaringen die zijn opgedaan met de presta-

ties van o.a. stadslijn 2, blijken er nog steeds meerkosten gepaard te gaan met zero emissie. Voor de ver-

voerders moet het vervoeren van reizigers op een betrouwbare en comfortabele, snelle maar ook kosten-

effectieve manier gebeuren. Het kostenaspect blijft een belangrijk punt van aandacht. De transitie naar 

zero emissie OV zorgt op dit moment nog voor meerkosten in de OV-exploitatie, die bestaan uit de meer-

prijs van het busmaterieel, minder efficiëntere dienstroosters en de extra kosten van de laadinfrastruc-

tuur. Een vaste bijdrage aan exploitatiekosten OV is meerjarig vastgelegd. Het is niet wenselijk dat de 

introductie van zero emissie ten koste zou gaan van het OV-voorzieningenniveau; dat heeft men in IPO-

verband uitgesproken. De transitie naar zero emissie zal deels uit andere middelen gefinancierd moeten 

worden dan de gelden die al beschikbaar zijn voor de exploitatie van het OV zelf. Begin 2016 hebben pro-

vincie en stad Utrecht een brief naar de staatssecretaris gestuurd met het verzoek om aanvullende finan-

ciering. Daartoe is ook een werkgroep van gemeente, provincie en Qbuzz in het leven geroepen. De werk-

groep werkt concrete plannen uit om tenminste twee stadslijnen om te zetten naar zero emissie. Het rijk 

heeft daar nog niet positief op gereageerd. Het bestuursakkoord Zero Emissie was een goede bekrachti-

ging daarvan. Verkend wordt of lijn 1 met 11 bussen via de lijn Overvecht, Hoograven en centrum naar 

zero emissie kan worden omgezet. Het gaat dan ook om financiering binnen de hekken van het BRU. Eind 

juni zal daarover in de stuurgroep, waarin gemeente en Qbuzz zitten, een standpunt worden ingenomen. 

De commissie MME zal daarover dan worden geïnformeerd. 

De voorzitter kan zich voorstellen dat het goed is dat de gedeputeerde ook deze informatie schriftelijk 

naar de commissie doet toekomen.  

 

De heer Joustra memoreert dat een rijdende bus afgelopen weekend werd bekogeld op de Atlasdreef in 

de wijk Overvecht. Hierbij werd een object door een ruit gegooid. Eerder al heeft PS gesproken over ver-

gelijkbare situaties in Amersfoort: 

1. Is er al een feitenanalyse waaruit blijkt of de situatie overeenkomt met die in Amersfoort eerder 

in 2015? 

2. Welke maatregelen, zoals camera’s, zijn mogelijk om deze incidenten te voorkomen en/of de 

pakkans te verhogen? 

3. Is het mogelijk ook hier een samenspel met de politie te organiseren? 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof weet niet of deze nare situatie overeenkomt met die in Amersfoort, omdat 

de politie het incident nog in onderzoek heeft. Dat moet worden afgewacht. Wel gaat het om een ander 

tijdstip en een andere wijk, zodat de incidenten wellicht niet vergelijkbaar zijn. Echter, de conclusie van 



4 
 

het politieonderzoek moet worden afgewacht. Naar aanleiding van de twee incidenten in Amersfoort is er 

een camerasysteem ingesteld dat wordt geëvalueerd. In het najaar zal de proef worden afgerond om na 

te gaan of een camerasysteem preventief kan werken. De provincie heeft inderdaad het samenspel met 

de politie georganiseerd naar aanleiding van de incidenten in Amersfoort. U-OV was daar al mee bezig en 

de provincie en Connexxion zijn daarop aangesloten. Het gaat dan om het TRIAS-overleg, het transparante 

registratie incidentenanalyse systeem, een samenwerking tussen gemeenten, politie, vervoerder en de 

provincie Utrecht. De samenwerking loopt goed, maar ook met dit systeem kunnen niet alle incidenten 

worden voorkomen. Wel wordt erop ingezet de pakkans met dit systeem te vergroten. Samen met de 

uitkomst van de pilot, die in het najaar zal zijn afgerond, zal worden bezien of ook op de bussen van 

Qbuzz moet worden ingegrepen, maar zo ver is het nu nog niet, dat zou h.i. ook voorbarig zijn.  

 

Mevrouw Hoek merkt op dat dergelijke incidenten zich ook onlangs in Haarlem hebben voorgedaan. Zij 

vraagt of in IPO-verband de handen ineen kunnen worden geslagen, zodat er een totaalplan kan worden 

opgesteld. Nu wordt er incidenteel opgetreden. Zij vreest dat dit een landelijk probleem gaat worden en 

dat maakt een landelijke aanpak nodig.   

 

De heer Ubaghs memoreert dat de PVV in het verleden veel aandacht aan dit onderwerp heeft besteed. 

Hij is blij dat de VVD de PVV hier eindelijk in steunt en hij verwacht dat dit ook in de toekomst tot uiting 

komt. Hij vraagt of de gedeputeerde bereid is verregaande maatregelen te nemen, als de uitkomst van 

het onderzoek daar aanleiding toe geeft, zoals bv. ontzetting uit de bus. 

 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof bevestigt dat deze problematiek onderwerp van gesprek is in IPO-verband 

en in het Nationaal Vervoersberaad. Nagegaan wordt welke maatregelen ertoe bijdragen agressie in het 

openbaar vervoer tegen te gaan, bv. geen contant geld meer in de bussen. De PVV heeft eerder vragen 

gesteld over het nemen van vergaande maatregelen, zoals ontzetting uit de bus. Het is aan de vervoerder 

en aan de politie om daarover te beslissen. Wanneer de uitkomst van de pilot in het najaar terugkomt, zal 

deze met de commissie worden besproken teneinde na te gaan of dit preventief kan werken. Op dat mo-

ment wordt er ook al langer met het TRIAS-systeem gewerkt. Dat laatste ligt wel op het pad van de pro-

vincie. 

De voorzitter constateert dat de pilotuitkomsten in het najaar met deze commissie worden besproken.  

 

Mevrouw Noordenbos verwijst naar een recent krantenartikel over de Incubeter. Onomwonden werd 

daarin gesteld dat er bij dit MBO werkgelegenheidsproject niet goed is nagedacht over de doelstelling, de 

inhoud, de uitvoering en  de controle. De SP wil een specificatie van de 775.000 euro die aan dit project is 

uitgegeven. Daarbij hoort ook de 275.000 euro die uiteindelijk naar ROC Midden Nederland is gegaan, 

voor de rest van het project. De SP wil dus een specificatie van alle kosten, ook van de kosten die niet te 

specificeren zijn. 

Gedeputeerde Van den Berg antwoordt dat ook hij het desbetreffende artikel heeft gelezen. Wat daarin 

te lezen viel, verbaasde hem niet en heeft hij reeds eerder aan PS gemeld. Ter zake verwijst hij naar het 

verslag van 16 november 2015. Hij meent zelfs dat er in het krantenartikel uit dat verslag wordt geciteerd. 

De SP wil graag weten hoe het bedrag is opgebouwd, waar geld naar toe is gegaan, anders dan reeds be-

kend is. Hij wil daartoe wel een poging wagen en dat alles op een rijtje zetten.  

 

De voorzitter merkt op dat de schriftelijke toegezegde informatie van de gedeputeerden Verbeek-Nijhof 

en Van den Berg aan het verslag van deze vergadering zal worden toegevoegd.   



5 
 

 

1.6 Termijnagenda 

De heer Schaddelee merkt op dat het Realisatieplan fiets al een half jaar op de termijnagenda staat. Dit 

punt is opnieuw doorgeschoven. Hij vraagt wat daarvan de reden is. Wat is de voortgang en wat is de 

nieuwe deadline? 

 

De heer Van Essen deelt mede dat hij de vragen van de ChristenUnie onderschrijft. De reden waarom dit 

punt eerder werd doorgeschoven was wegens de vakantie. Hij vraagt of er nu wel rekening wordt gehou-

den met de zomervakantie; het zou treurig zijn indien het Realisatieplan fiets nog verder zou worden ver-

schoven. Dit punt stamt uit het mobiliteitsprogramma van twee jaar geleden. GroenLinks pleit ervoor dit 

punt voortvarender op te pakken. 

In de vorige vergadering is toegezegd dat PS meer informatie zou ontvangen over de mogelijke snelheids-

verlaging naar 60 km/u op de N204. Hij vraagt wanneer die informatie kan worden verwacht. 

 

De heer Bosman deelt mede dat de SP bij de bespreking van de kadernota op de fiets zal terugkomen.  

 

De heer Thonon laat weten dat D66 zich aansluit bij de vragen van GroenLinks en de ChristenUnie met 

betrekking tot het fietsrealisatieplan. Een realistische deadline is belangrijk en hij ziet dat graag terug in 

de volgende termijnagenda. 

 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof deelt mede dat de laatste hand wordt gelegd aan het Realisatieplan fiets. 

Zij verwacht het plan de tweede commissievergadering na de zomervakantie (= 3 oktober) voor te kunnen 

leggen. Volop wordt gewerkt aan de uitvoering van het Actieplan fiets. Alle realisatieplannen zijn met de 

gemeenten doorgenomen, ook de aanpassing van de fietsroutes. Het betreft hier de subsidiebeschikking, 

hetgeen een onderdeel is van het Realisatieplan fiets.  

Zij zal via het verslag alsnog terugkomen op de vraag wanneer het memo over de N204 kan worden ver-

wacht.  

 

De heer Van Essen vraagt waarom het fietsrealisatieplan steeds verschoven wordt. Waarom duurt het zo 

lang en was dat vooraf niet te voorzien? 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof antwoordt dat het plan reeds in het portefeuillehouderoverleg is bespro-

ken. Dat heeft tot wat aanpassingen geleid die zij eerst nog even wil doornemen voordat het plan aan GS 

wordt voorgelegd. Het plan moet goed zijn voordat het aan GS en PS wordt gepresenteerd. Overigens 

wordt er al hard gewerkt aan de uitvoering van het Actieplan fiets.  

 

De voorzitter constateert dat de commissie de termijnagenda verder voor kennisgeving aanneemt.  

 

1.7  Kadernota 2016 

Mevrouw Noordenbos deelt mede dat haar fractie voor deze vergadering te weinig tijd heeft gehad om 

de technische vragen in te dienen. Zij vraagt of de SP alsnog technische vragen kan stellen in deze verga-

dering.  

De voorzitter antwoordt dat het ook mogelijk is technische vragen schriftelijk in te dienen voor de PS ver-

gadering van 4 juli a.s.  

Mevrouw Noordenbos wil de technische vragen graag in deze vergadering mondeling stellen. Eventueel 

ontvangt zij een schriftelijke reactie wanneer er niet in deze vergadering kan worden geantwoord.  
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Mevrouw Noordenbos verwijst naar pag. 6 van de kadernota, waar wordt aangegeven dat het opleidings-

niveau in de provincie Utrecht hoog is. Wordt er rekening mee gehouden dat het merendeel van de 

hoogst genoten opleidingen in deze provincie MBO of alleen VMBO is? Waar is dat terug te vinden? 

Op pag. 24, Energieagenda, wordt gesproken over de EFRO-middelen. Klopt het dat die voor een deel niet 

kunnen worden ingezet voor het Energiefonds? In welke mate kunnen de middelen wel of niet worden 

ingezet? Is het Regionaal Energiefonds hetzelfde als een Provinciaal Energiefonds? Wat is de reden dat er 

niet meer geld wordt vrijgemaakt voor het Energiefonds? Nu gaat het om 8 miljoen euro voor 4 jaar. Kan 

daar iets aan worden toegevoegd, ook gezien de reacties in de vorige vergadering over dit onderwerp en 

de oordeelsvorming uit de BOB? 

Wat betreft de recreatiegebieden, vraagt de SP hoeveel provinciaal geld er naar de recreatiegebieden 

gaat die buiten de schappen gaan vallen. Wat gebeurt er met de gebieden die niet verkocht worden? Wat 

gebeurt er met de gebieden die wel verkocht worden? Blijven deze nog steeds publiek toegankelijk?  

De voorzitter zegt toe dat, daar waar de vragen technisch van aard zijn, deze schriftelijk zullen worden 

beantwoord.  

 

De heer Bosman merkt op dat mobiliteit een speerpunt van de SP is. Het net van fietsverbindingen heeft 

voor veel fracties hoge prioriteit. O.a. heeft hierover een woordvoerdersoverleg plaatsgevonden. Echter, 

in de kadernota is daarover niets terug te vinden. De SP betreurt dat en ziet graag dat daar op korte ter-

mijn iets aan gedaan wordt. Er is een top 10 van wensen en knelpunten. Op 1 met stip staat de fietsver-

binding Houten-Utrecht-Nieuwegein via Ravenswaarde. Daar ontbreekt het stuk vanuit het Liesbosterrein, 

terwijl dat met heel weinig middelen is op te lossen. Het terrein is voor een groot deel in handen van de 

provincie. Een bruggetje over de sloot bij de fietstunnel, onder de Laagravenseweg en een fietspad langs 

de Hornbach biedt een goede oplossing. De kosten worden op ca. € 2 ton geraamd. Houten, Utrecht en 

Nieuwegein zullen daar volgens de SP ook aan mee moeten betalen. Nieuwegein heeft in 2014 een mobi-

liteitsplan vastgesteld en daarin staat o.a. in dat er afspraken moeten worden gemaakt met de provincie 

over dit onderwerp. De SP ziet graag dat er op dit vlak initiatieven worden ontplooid. 

Het tweede speerpunt van de SP is de economie. De vorige keer hebben GS bij de bespreking van de ka-

dernota toegezegd om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, ook 

binnen de provincie zelf. De SP vraagt of de provincie daarmee ernst gaat maken. Daarover is niets in de 

kadernota te vinden. De provincie dient zelf het goede voorbeeld te geven. Instellingen die de provincie 

met subsidies steunt moeten dringend of dwingend worden geadviseerd hetzelfde te doen. 

Wat betreft het OV wordt de vaste formatie met 13 fte uitgebreid. De SP vraagt wat deze medewerkers 

gaan doen. Waarom is formatie-uitbreiding noodzakelijk, terwijl er voor de verbetering van het OV zelf 

geen geld beschikbaar wordt gesteld?  

De voorzitter laat weten dat de laatste, technische vraag van de SP later schriftelijk zal worden beant-

woord.  

 

De heer Bosman laat weten dat de SP in de PS-vergadering op voornoemde punten zal terugkomen, bv. in 

de vorm van een motie.  

 

De heer Van Essen sluit zich aan bij de vraag van de SP over de 13 fte uitbreiding voor het OV. GroenLinks 

vond de tekst over de middelen voor het Energiefonds wat cryptisch geformuleerd. Wordt er ingezet op 

een Energiefonds van 4 miljoen euro in totaal of is de inzet nog steeds, wat drie weken gelegen het geval 

was, een Energiefonds van ca. 15 miljoen euro? De vraag is hoe de tekst in de kadernota moet worden 

gelezen. 
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De heer V.d. Dikkenberg verwijst naar pag. 24, oprichting van drie nieuwe organisaties of praatgroepen 

rondom de recreatieschappen, waarbij de provincie als facilitator gaat optreden. Wat is daarvan de ach-

tergrond? Als nieuw budget wordt een bedrag van 615.000 euro genoemd. Gaat het dan alleen om pro-

ceskosten, zo ja, dan is dat twee keer zoveel als destijds werd geraamd. Heeft dat te maken met een in-

tensievere rol van de provincie als facilitator of vinden er nieuwe activiteiten plaats? Is dit een juiste be-

steding van het recreatiebudget, nu de kosten voor de praatgroepen vrij fors lijken te gaan uitpakken, en 

dat in relatie met de kosten die nodig zijn voor het open houden van de Gravenbol en het Henschoter-

meer? Worden de middelen wel evenwichtig ingezet? 

 

De heer Schaddelee betreurt het dat er in de kadernota te weinig aandacht aan de fiets wordt besteed. 

Het is erg jammer dat het Realisatieplan fiets steeds weer op de lange baan wordt geschoven. Hoeveel 

financiële ruimte is er dit najaar in de begroting voor activiteiten in het kader van het Realisatieplan fiets? 

De ChristenUnie wil graag samen met de SP en wellicht andere fracties nadenken over moties in PS dien-

aangaande. 

De verkeersveiligheid is voor dit college en voor de ChristenUnie een belangrijk speerpunt. In dat geheel 

zijn kruisingen interessant. De ChristenUnie is zich aan het verdiepen in het fenomeen kruising met stop-

licht en kruising met rotondes. Rotondes lijken beter te zijn voor de luchtkwaliteit, maar kruisingen zijn 

soms beter voor de doorstroming. Hij vraagt of GS t.z.t. de voor- en nadelen van rotondes versus ver-

keersregelinstallaties op een rij willen zetten. Er zijn ca. 200 kruisingen met VRI’s op rotondes. 

Hij complimenteert voorts GS met de ambities en de inzet rondom energietransitie. Dat ziet er veelbelo-

vend uit. 

 

Mevrouw Dercksen deelt mede dat het D66 is opgevallen dat in de kadernota alleen de kolom 2016 en 

verder staat opgenomen. Terugkijkend is de jaarrekening 2015 alsnog niet in de voorjaarsnota verwerkt, 

terwijl geconstateerd werd dat er grote verschillen optreden. Dit is met name relevant als het gaat om de 

mobiliteitsparagraaf. Wat is de waarde van de weergegeven cijfers in de kadernota? Wellicht is er veel 

meer ruimte in de begroting, bv. als het gaat om recreatie, fiets, economie en wellicht nog meer. 

De belangrijkste vraag van D66 is hoe de voorjaarsnota moet worden beoordeeld: wat is de waarde van 

de cijfers die gepresenteerd worden, en waarom is het gedaan zoals het is gedaan, terwijl het niet logisch 

lijkt?  

 

Mevrouw Hoek verwijst naar pag. 17, motorrijtuigenbelasting. Daar wordt aangegeven dat de raming nog 

niet beschikbaar is, maar dat PS zo mogelijk bij de kadernota zullen  worden geïnformeerd over dit on-

derwerp. Zij vraagt hoe dat zit: in de kadernota is niets over de motorrijtuigenbelasting terug te vinden. 

Naar aanleiding van pag. 19, stelpost onvoorzien, vraagt zij naar de stand begroting in het kader van de 

herindeling Vijfheerenlanden. Zijn de frictiekosten daar wel of niet in verwerkt? 

Pag. 34, bijlage 4, stand van activa 2016, is erg moeilijk leesbaar. Zij vraagt of er van deze bijlage vooraf-

gaand aan de komende PS-vergadering alsnog twee liggende pagina’s kunnen worden gemaakt, hetgeen 

de leesbaarheid zeer zal bevorderen. De voorzitter zegt toe dat de griffie dit zal nagaan.  

 

De voorzitter merkt voorts op dat de vragen van 50PLUS in de commissie BEM thuishoren. De vragen zul-

len worden doorgegeven, zodat ze alsnog in BEM aan bod komen, of dat deze wellicht nogmaals door 

mevrouw Hoek kunnen worden gesteld. Mevrouw Hoek laat weten dat 50PLUS in de commissie BEM uit-

gebreid op de kadernota zal terugkomen. 
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De heer IJssennagger constateert dat het financiële tekort voor de ecoducten wordt gedekt uit program-

ma 5, bereikbaarheid. Waarom wordt dat niet gedekt uit programma 3, bodem, water en milieu of pro-

gramma 2, het landelijk gebied of desnoods programma 1, ruimtelijke ontwikkeling?  

Het EBU wordt geconfronteerd met het wegvallen van Europese subsidies, bij elkaar € 1,2 miljoen. Aan-

gegeven wordt dat er een tekort wordt verwacht van € 450.000,-. De PVV vraagt of dat voor of na ge-

bruikmaking van de garantiestelling is. Als het voor gebruik van de garantiestelling is, dan kan dat leiden 

tot het alsnog sluitend maken van de begroting en het binnenhalen van € 7,5 ton in de veronderstelling 

dat het ontbrekende deel wel door de provincie zal worden bijgepast. Hij vreest dat deze benadering de 

organisatie lui maakt.  

 

De heer Wagenmans gaat in op onderwijs en arbeidsmarkt. De PvdA is positief over de voorgestelde inzet 

van het college op dit terrein. Toch wil hij aanhaken bij de opmerkingen van de SP dat onvoldoende aan-

dacht wordt besteed aan de achterstand op de arbeidsmarkt. In het hoofdstuk over de bedrijfsvoering 

worden de consequenties gemist die mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt hebben, in relatie 

tot de mogelijkheden van social return die de provincie zelf heeft en ook als inzet heeft geformuleerd. Zijn 

fractie zal daar in de PS-vergadering waarschijnlijk op terugkomen. Het stimuleren van de relatie onder-

wijs-arbeidsmarkt via het inzetten van een stageambassadeur, sluit mogelijk aan bij de acties die nu wor-

den voorgesteld. Dat zou daaraan parallel kunnen lopen. Die suggestie wil hij graag meegeven en daar zal 

de PvdA in PS op terugkomen.  

De heer Wagenmans sluit wat betreft de EBU aan bij de opmerking van de PVV. Hoe kan er een garant-

stelling worden gegeven, terwijl er sprake is van een tekort van € 450.000? Dat zou inhouden dat de pro-

vincie het tekort gaat aanvullen. Had kunnen worden voorzien dat de middelen uit Europa niet zouden 

binnenkomen en had de begroting daar niet op moeten worden aangepast? Wat zijn de achterliggende 

redenen om te suggereren dat hier een garantstelling wordt gepleegd, terwijl het feitelijk om een subsidie 

gaat, als wordt vastgesteld dat het tekort reeds € 450.000 is?  

Hij sluit aan bij de opmerkingen van GroenLinks over de energie-impuls. Ook de PvdA kan niet geheel ver-

staan wat er met de tekst wordt bedoeld. Hoe liggen de precieze verhoudingen tussen de eigen inzet van 

de provincie en de koppeling aan het regionaal fonds van de gemeente Utrecht?; hoe liggen de financiële 

relaties uiteindelijk binnen de ambitie van € 8 miljoen waarvan er nog maar € 4 miljoen beschikbaar is.  

Wat betreft mobiliteit zijn er enkele voorstellen gedaan met betrekking tot de ontwikkelingen die op dat 

terrein te verwachten zijn. Hij sluit graag aan bij de opmerking van D66 wat concreet de waarde van de 

getallen is, met het oog op de ervaringen met de jaarrekening 2015 en het doortrekken van de jaarreke-

ning 2015 naar deze kadernota toe. In 2015 is slechts 2/5e deel van de beschikbare middelen besteed. Is 

het gat voor 2016/2017 gedekt, met de aankondiging dat de BOR € 1,3 miljoen aan voordeel oplevert of 

zijn er nog meer ontwikkelingen te verwachten die PS moeten weten, die mogelijk ruimte creëren in de 

begroting om de kadernota goed te kunnen beoordelen? 

 

Gedeputeerde Pennarts gaat in op de vraag van de SP hoeveel geld er naar de recreatiegebieden gaat die 

buiten de recreatieschappen vallen en wat er met die gebieden gebeurt. Er is € 2 miljoen beschikbaar 

voor de recreatieschappen. Eén schap is in opheffing terwijl het schap de Vinkeveense Plassen zich op de 

toekomst oriënteert. Het schap Utrechtse Heuvelrug/Vallei Kromme Rijn ontvangt een provinciale bijdra-

ge van € 5 ton. Dat geld is niet meer beschikbaar voor recreatiegebieden indien het schap is opgeheven. 

Er is wel een aantal gebieden in die regio die als bovenlokaal zouden kunnen worden benoemd en een 

uitstraling hebben naar meerdere gemeenten. De provincie beraadt zich op de vraag hoe ze in de toe-
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komst betrokken kan blijven bij de recreatieschappen, maar daar is nog geen besluit over genomen. De 

recreatieterreinen die eigendom zijn van het schap, zullen verkocht worden. Daar zijn gegadigden voor en 

daarover vinden onderhandelingen plaats. Ook zijn er gemeenten die terreinen overnemen. De publieke 

toegankelijkheid van die terreinen blijft wel gewaarborgd. Of ze vrij toegankelijk blijven of dat er minimale 

kosten in rekening worden gebracht, is de afweging van de nieuwe eigenaar. Zij kan daar geen garanties 

over afgeven.  

Naar aanleiding van de opmerking van de SGP, betrekking hebbend op de proceskosten die gepaard gaan 

met de samenwerking van drie nieuwe organisaties, hetgeen een budgetwijziging tot gevolg heeft van € 3 

ton naar € 615.009, begrijpt de gedeputeerde dat de SGP zich de vraag stelt of de output van deze praat-

groepen wel ten goede komt aan het recreatieschap. Zij wil dat garanderen: die output komt ten goede 

aan het recreatieschap. De recreatieschappen moeten blijven aansluiten bij de behoeften van de recrean-

ten en de deelnemende gemeenten. In samenwerking willen ze hun aanbod gaan verjongen, zodanig dat 

de ontwikkeling van nieuwe terreinen aansluit bij de recreatiebehoefte en er nog meer vraaggestuurd 

wordt gewerkt. Dit alles komt ten goede aan het aanbod aan recreatie voor de Utrechtse inwoners.  

 

Gedeputeerde Van den Berg gaat in op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en op de opmerking van de 

SP over mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in de vorm van een psychische of lichamelijke 

beperking.  Deze groep krijgt conform de regelgeving een plek in de provinciale organisatie. De provincie 

voldoet aan de doelstelling wat betreft werkplek voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. 

Vragen zijn er gesteld over social return en de suggestie werd gedaan tot het aanstellen van een stage-

ambassadeur. Dat laatste is aan PS om daarover voorstellen te doen. PS zijn bezig met een BOB-traject en 

kunnen wensen uiten wat betreft de vormgeving aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs. Daar wil hij het nu 

bij laten. Social return is onderdeel van de inkoop en de aanbesteding 

Voor de EBU was aanvankelijk € 600.000 Europese subsidie beschikbaar om de supportorganisatie te fi-

nancieren voor 2016-2017. Die subsidies zijn weggevallen en de vraag is hoe de supportorganisatie over-

eind moeten blijven. Daarvoor zijn twee mogelijkheden. Eén heeft betrekking op het cofinancieringsfonds 

van de EBU; daaruit wordt de garantstelling gedaan. Het plan is de gelden ook aan te wenden voor subsi-

dieverstrekking voor de twee te overbruggen jaren, omdat nu naarstig wordt gezocht naar het financieren 

van de supportorganisatie. De grote fundingpartners zijn de provincie zelf, Amersfoort en de stad Utrecht 

en in ambassadeurschap wordt nagegaan of andere gemeenten ook willen meefinancieren. Dat loopt 

goed, vandaar een afbuigende lijn naar € 150.000 in 2017. De hoop is dat de organisatie zich volledig fi-

nancieel kan supporten. Het afgeven van een garantstelling is noodzakelijk om dit mogelijk te maken. Hij 

denkt niet dat daarmee luiheid in de organisatie wordt geïntroduceerd. Er moet aan verplichtingen wor-

den voldaan, wil er trekkingsrecht ontstaan op de € 450.000.  

 

De heer Wagenmans vraagt of niet te voorzien was dat de Europese subsidie zou gaan wegvallen. Was er 

geen terugvalscenario omdat de bal nu vooral bij de provincie komt te liggen?  

Gedeputeerde Van den Berg zegt toe dat hij zal uitzoeken in hoeverre er sprake is geweest van voorspel-

baarheid. Hij zal de commissie daarover schriftelijk informeren.  

Terugkomend op de investeringsimpuls Energieagenda, deelt hij mede dat er in het coalitieakkoord is 

afgesproken € 8 miljoen beschikbaar te stellen voor de coalitieperiode. Bij nadere bestudering blijkt dat 

de EFRO middelen ad € 4 miljoen niet zo maar beschikbaar zijn. O.a. is gebleken dat het grootste deel 

alleen als innovatiebudget kan worden ingezet. De energieagenda bevat niet alleen innovatie. Slechts een 

klein deel is bedoeld  voor koolstofarm. Er kan derhalve slechts een deel van de EFRO-middelen worden 

ingezet. GS willen daarnaast een fonds creëren conform de coalitieafspraken. De EFRO-gelden voor de 
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matching van het fonds kunnen niet beschikbaar komen. EFRO vereist dat de provincie de markt op gaat 

om partijen een kans te bieden om zo’n fonds te kunnen vormen. Het tot stand komen van zo’n fonds 

kost veel geld en om die reden wordt het EFRO-geld daar niet voor aangewend. Nu bevat de kadernota 

een voorstel om op zoek te gaan naar nieuw geld, nl.€  2 miljoen, zodat er voor de komende periode €  6 

miljoen beschikbaar komt en bij een volgende vrijval  te zoeken naar de ontbrekende € 2 miljoen. Het 

Energiefonds van de stad Utrecht werkt goed. De provincie wil daar graag bij aansluiten, maar wel onder 

de conditie dat het een regionaal – provinciaal – energiefonds wordt. Uit marktonderzoeken blijkt dat er 

ruimte is voor een fonds tussen de € 6 en € 10 miljoen. De provincie wil met dat fonds arrangementen toe 

leiden naar de financiële markten om het fonds zo te kunnen vergroten.  

 

De heer Van Essen vraagt of de gedeputeerde nog steeds de intentie heeft om door slim opzetten en uit-

breiden van het Utrechtse energiefonds naar een provinciaal fonds, de provinciale middelen op te schalen 

tot een bedrag dat meer in lijn is met de concept energieagenda zoals in de vorige commissievergadering 

is besproken.  

Gedeputeerde Van den Berg gaf aan dat er marktruimte is voor een fonds dat ook ingezet kan worden 

voor beleidsdoelstellingen van de gemeente Utrecht en de provincie. De toeleiding van het geld wordt of 

gematcht of gecombineerd met Europees geld en dat kan tot een multiplyer leiden tussen de € 6 en € 10 

miljoen. De provincie gaat niet zelf op zoek naar extra geld. Het is de bedoeling een substantieel deel van 

de € 8 miljoen, nl. ca. 4 miljoen, voor het nieuwe provinciale energiefonds aan te wenden.  

 

De heer Wagenmans vindt het op een “tovertruc” lijken, nl.€  4 miljoen investeren en uiteindelijk €  8 

miljoen gaan realiseren. Hij begrijpt dat de EFRO-gelden niet in deze omvang kunnen worden aangewend, 

gelet op de beperkingen. De € 4 miljoen valt feitelijk weg. Er blijft nu € 4 miljoen over en de opgave voor 

het college is nu andere middelen te vinden nu die overige € 4 miljoen EFRO weg valt. Eén van de moge-

lijkheden is het Utrechtse gemeentefonds als matching te gebruiken. Hoe bereikt men uiteindelijk het 

bedrag van € 8 miljoen? 

 

De voorzitter laat weten dat ook dit antwoord op schrift zal worden gesteld, zodat PS een goede basis 

hebben om over de gelden te kunnen oordelen. Het is te complex om dit zo uit de kadernota te halen. 

 

De heer Travaille vraagt of er, met het oog op de € 8 miljoen die oorspronkelijk in het coalitieakkoord 

stond, nu van de provincie een toezegging komt ad € 6 miljoen en dat de resterende € 2 miljoen bij een 

nieuwe vrijval wordt gezocht. 

Gedeputeerde Van den Berg bevestigt dit en antwoordt dat hij schriftelijk op de gestelde vragen zal te-

rugkomen.  

 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof komt terug op de vraag waarom in de kadernota niet is ingegaan op het 

Actieplan fiets en het Realisatieplan fiets. De kadernota is een voortgangsrapportage en een opmaat naar 

de nieuwe begroting. Het Actieplan fiets is opgenomen in de begroting 2015 en daar wordt hard aan ge-

werkt en er vinden gesprekken plaats met gemeenten over de realisatieplannen fiets. De SP vroeg speci-

fiek naar fietsverbindingen in Nieuwegein. Over de fietsverbinding met de Liesbos richting A27 zijn af-

spraken gemaakt. De afspraken over de realisatie impuls met de gemeente Nieuwegein zullen naar deze 

commissie worden gezonden, zodat de commissie inzicht krijgt in de laatste stand van zaken. Het Actie-

plan fiets staat ook op de termijnagenda en zal in oktober in deze commissie worden besproken. Dat 
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vloeit voort uit het mobiliteitsplan maar het geld voor de projecten is gereserveerd en wordt pas bij de 

begroting vrijgegeven. Op dit moment worden er nog geen knelpunten voorzien. 

Gevraagd werd naar het verschil tussen een kruising met VRI en een kruising met rotonde en wanneer 

voor welke oplossing wordt gekozen. Dat hangt nauw samen met het aantal aantakkingen van de weg en 

het aantal verkeersbewegingen op een kruispunt. Zij zegt toe dat zij een (verkeerskundig) memo over dit 

vraagstuk zal doen toekomen aan deze commissie. 

Vragen zijn er gesteld over het mobiliteitsplan en het gesprek dat daarover bij de jaarrekening is gevoerd. 

Sprake was er van een onderbesteding door het uitlopen van projecten, door de begrotingssystematiek 

van het voormalig BRU. De vraag is hoe soortgelijke situaties in de toekomst kunnen worden voorkomen. 

Nagegaan wordt of er een verdiepingsslag kan worden gemaakt en of er bij de verschillenanalyse kan 

worden aangegeven wat de oorzaken zijn. Getracht wordt zo goed mogelijk te begroten, maar het volle-

dig voorkomen van onderbesteding kan zij niet toezeggen. Wel wordt nagegaan of er knelpunten worden 

onderkend voor de begroting 2017. Op dit moment is daarvan nog geen sprake. Via de subcommissie zal 

de verdere verdiepingsslag worden gemaakt.  

Een vraag werd gesteld over het ecoduct. Alles op en rond de weg, dus ook beheer en onderhoud van 

ecoducten, komt uit het mobiliteitsprogramma.  

De heer IJssennagger vraagt of dat ook betrekking heeft op onderhoud bovenop het ecoduct. Gedepu-

teerde Verbeek-Nijhof zegt toe dat deze vraag alsnog schriftelijk zal worden beantwoord.  

Terugkomend op de vraag van 50PLUS, antwoordt de gedeputeerde dat de mei-circulaire via GS naar PS 

toekomt. Dit document is reeds binnen en wordt nu geanalyseerd. Dit laat een licht positief beeld zien, 

vanwege het trap op trap af systeem van het rijk.  

 

De voorzitter rondt dit agendapunt af. De commissieleden zullen, voorafgaand aan de PS-vergadering nog 

schriftelijke antwoorden ontvangen op reeds gestelde vragen die ter vergadering niet konden worden 

afgehandeld.  

 

Mevrouw Dorrestijn overhandigt de voorzittershamer aan mevrouw Boelhouwer.  

 

2. MOBILITEIT 

2.1 Stand van zaken grote projecten 

*  Voortgang proces besluitvorming Rondweg Veenendaal 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof deelt mede dat er een brief is binnengekomen van Ondernemend Veenen-

daal over de voortgang besluitvorming verkeersmaatregelen Rondweg-Oost/N233 in Veenendaal en zor-

gen aanpak N233 kruispunt Rhenen-Achterberg. De actualisatie van de onderzoeken met betrekking tot 

de Rondweg-Oost heeft aangetoond dat de problemen niet worden opgelost wanneer uitsluitend de drie 

kruispunten worden aangepakt (Geertesteeg, Prins Clauslaan, Smalle Zijde). Om die reden willen GS een 

eventuele verbreding van de N233 bij de besluitvorming betrekken, zij het middels een apart besluit. Dat 

heeft ertoe geleid dat er dit jaar nog geen keuze kon worden gemaakt en dat de besluitvorming wordt 

doorgeschoven naar 2017. PS waren hierover reeds met name cijfermatig geïnformeerd en het leek haar 

goed, na diverse krantenberichten, de commissie daarover nu bij te praten. Op 27 juni a.s. organiseert de 

gemeenteraad van Veenendaal een bijpraatmoment over de Rondweg-Oost en op 29 juni a.s. zal daar-

over een bijeenkomst voor de omgeving worden georganiseerd. PS worden daarvoor ook uitgenodigd.  

 

De heer Jansen deelt mede dat het CDA vanuit de achterban de vraag krijgt hoe de communicatie over dit 

onderwerp vanuit de provincie verloopt en hoe mensen worden geïnformeerd. 
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Gedeputeerde Verbeek-Nijhof antwoordt dat de avond van 29 juni voor communicatie met de omgeving 

is bedoeld. Het was overigens de bedoeling dat er eerder door de provincie zou worden gecommuniceerd, 

maar met de klankbordgroep (KBG) werd geconstateerd dat dit beter nog wat kon worden uitgesteld. Nu 

is er voor 29 juni gekozen. De provincie gaat daar met de omgeving in gesprek. Ook PS zijn uitgenodigd. 

 

De heer Van Essen memoreert dat tijdens de informatiebijeenkomsten over de N233 bleek dat er veel 

verkeerskundige analyses zijn geweest, maar dat deze  vooral op basis van oude groeiscenario’s zijn uitge-

voerd. Er ontstaat nu extra tijd. Kan die tijd worden benut voor een nadere analyse op basis van nieuwe 

groeiscenario’s?   

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof antwoordt dat de laatste telling in feite een nieuwe telling was. Tijdens de 

informatiebijeenkomst in het voorgaande jaar werd eveneens de vraag gesteld naar nut en noodzaak van 

de maatregelen op de N233 en toen werd tot een nieuwe telling besloten, alsmede een nieuw kenteken-

onderzoek. De komende tussenliggende periode zal niet worden benut om opnieuw een telling te doen. 

De oude telling bevestigde het beeld en toonde zelfs nog meer de urgentie aan van de aanpak. Nieuwe 

tellingen liggen wat haar betreft niet in de planning.  

 

De heer Bosman vraagt naar de voorspelling van geluidsmetingen en luchtkwaliteitsmetingen in relatie tot 

de verbreding en de aanpak van de drie kruispunten. Hoe verhouden deze zich voor en na de uitvoering 

van dit werk? 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof antwoordt dat de resultaten van de geluidsmetingen bij de besluitvorming 

worden betrokken, immers, dan zullen ook de mitigerende maatregelen die nodig zijn in alle varianten in 

beeld worden gebracht. T.z.t. worden PS daarover geïnformeerd.  

 

2.2 Ingekomen brief van de heer H. van Assem over de Bocht van Barten in Geesdorp Woerden 

De voorzitter deelt mede dat deze brief op verzoek van de SP is geagendeerd.   

 

De heer Bosman vindt de aandacht voor deze weg en genoemde bocht terecht. Deze met bochten be-

zaaide weg is levensgevaarlijk voor fietsers en automobilisten. Oude huisjes neerhalen is geen oplossing. 

Er is wellicht een snellere en goedkopere oplossing denkbaar, nl. het plaatsen van flitspalen langs de N198 

aan weerszijden van de weg en wel zo dat het geen zin heeft tussen twee palen alsnog plankgas te geven. 

De weg kent vele zeer onoverzichtelijke bochten. De weg is zo smal en de bochten zijn zo scherp dat bij 

uitwijking men op het fietspad terecht komt. De SP pleit met niet al te veel kosten voor voornoemde op-

lossing.  

 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof antwoordt dat er voor de Bocht van Barten reeds maatregelen zijn getrof-

fen, o.a. het bestrijden van de gladheid van de weg. Het is haar niet geheel duidelijk of de SP vraagt om 

flitspalen van de politie of om de reflecterende foliepaaltjes (gevolgd door een smiley wanneer de correc-

te snelheid wordt gereden) die door de provincie worden geplaatst. 

De heer Bosman antwoordt dat de SP in eerste instantie de flitspalen van de politie bedoelde. Wellicht is 

het beter eerst te starten met de reflecterende paaltjes van de provincie. Mochten deze geen soulaas 

bieden, dan kunnen er alsnog flitspalen worden geplaatst.  

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof spreekt af dat zij met de gemeente gaat overleggen over plaatsing van 

reflecterende palen en dat zal worden nagegaan of dat het gewenste effect gaat opleveren.  
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Verkeersveiligheidsaudit N411 

De heer Van Essen vraagt wanneer de uitkomsten van deze audit naar PS worden gezonden.  

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof antwoordt dat de resultaten van de audit inmiddels bekend zijn. Eerst zal 

een en ander door de stuurgroep worden besproken. Zij gaat na wanneer de resultaten van de audit naar 

PS zullen worden gezonden.  

 

2.3 Statenvoorstel ongelijkvloerse kruising Maarsbergen 

De voorzitter meldt dat zich 14 insprekers voor dit agendapunt hebben aangemeld. Zij krijgen, ingedeeld 

in drie groepen, het woord en vervolgens krijgen de commissieleden gelegenheid vragen aan de inspre-

kers te stellen. 

Voorts memoreert zij dat er afgelopen dinsdag een gezamenlijke bijeenkomst met de raad van Utrechtse 

Heuvelrug heeft plaatsgevonden. Er zijn 30 bijlagen bij deze agenda verzonden, betrekking hebbend op 

dit onderwerp.  

 

Groep 1 insprekers 

 De heer Hartveld, initiatiefnemer Bos-Beek variant 

 De heer Huyser, initiatiefnemer Dorpsvariant 

 Mevrouw Matthijssen, Gezond Maarsbergen 

 Mevrouw Van de Essenburg, Gezond Maarsbergen, overhandigt petitie aan de voorzitter. 

Mevrouw Van de Essenburg wil een petitie aanbieden aan gedeputeerde Verbeek-Nijhof en aan 

voorzitter Boelhouwer. Deze petitie is opgesteld nadat de raad van Utrechtse Heuvelrug zijn keu-

ze had gemaakt; daar was Gezond Maarsbergen enorm verbolgen over. Onderzocht werd vervol-

gens wat het dorp Maarsbergen zelf wilde. Er werd een flyer huis aan huis verspreid met een 

antwoordkaartje dat moest worden ingevuld en in de brievenbus moest worden gedeponeerd. 

Men moest daar dus moeite voor doen. Ook kon er digitaal gestemd worden. Het dorp heeft 

enorm zijn best gedaan. Van de 325 adressen in Maarsbergen hebben 193 adressen een stem uit-

gebracht. De kern Maarsbergen, dat wil zeggen de meest aanwonenden van de Woudenbergse-

weg, Van Beuningenlaan, deel Haarweg, deel Tuindorpweg, hebben voor ca. 90% voor de Westva-

riant gekozen. Spreekster hoopt dat de provincie deze petitie meeneemt in de besluitvorming en 

de stem van het dorp zwaar laat meewegen. Het motto is “de West is best”. 

De voorzitter neemt de petitie namens de commissie MME in ontvangst en zal er voor zorgen dat 

deze terecht komt bij PS. Gedeputeerde Verbeek-Nijhof zal ervoor zorgdragen dat de petitie aan 

GS wordt overhandigd.  

 De heer Veldhuizen, College van Kerkrentmeesters Dorpskerk Maarsbergen. 

De inspraakreacties worden als bijlagen aan dit verslag toegevoegd.  

 

De voorzitter geeft de commissieleden gelegenheid vragen te stellen aan de insprekers.  

 

De heer Joustra vraagt de heer Huyser aan welke maatregelen hij denkt wanneer hij spreekt over het 

compenseren van bewoners van de Engweg.  

 

De heer Thonon vraagt de heer Hartveld of er al gesproken is met de eigenaren van de percelen van de 

families Bos en Beek over de vraag of het überhaupt mogelijk is die gronden te verwerven. Voorts vraagt 

hij wat de heer Veldhuizen van de Bos-Beek-variant vindt, omdat hij nadrukkelijk voorkeur uitsprak voor 

de Westvariant. De Bos-Beek-variant gaat ook niet langs de Dorpskerk Maarsbergen. 
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De heer Van den Dikkenberg constateert dat mevrouw Matthijssen, Gezond Maarsbergen, voor de West-

variant pleit. In de stukken staat dat de Westvariant zal leiden tot extra uitstoot, omdat de route langer is. 

Hoe kijkt zij daartegen aan? 

Voorts vraagt hij of de heer Hartveld inmiddels de beschikking heeft gekregen over de gevraagde beno-

digde gegevens c.q. kostenramingen voor de onderbouwing van de Bos-Beek-variant. 

Hij vindt het mooi te zien dat het standpunt van de heer Huyser ook kan wijzigen, een ander naar aanlei-

ding van de eerste inspraak over het Dorpsplan. 

 

De heer Schaddelee begrijpt de zorgen van de heer Veldhuizen. Weet de heer Veldhuizen voorbeelden 

van andere monumentale kerken (bv. in Utrecht en bij de Noord-Zuidlijn Amsterdam) die betrokken zijn 

bij complexe infrastructurele projecten? Heeft hij daar informatie over opgezocht? Ook nu al komt er veel 

verkeer langs de kerk. In welke mate heeft het gebouw daar nu al last van? 

 

De heer Van Essen begrijpt uit het betoog van de heer Veldhuizen niet dat in het voorstel van de gemeen-

te de verbinding tussen Maarn en Maarsbergen in de Westvariant zou gaan verslechteren. Hoe zit dat?   

 

De heer Huyser licht toe waarom hij van standpunt is veranderd. Destijds heeft hij zich ervoor ingezet het 

hele dorp achter zich te krijgen en de gemeenteraad kwam tegenover hem te staan. Op dat moment was 

er maar één mogelijkheid, nl. een tunnel graven op dezelfde plek. Meer mogelijkheden waren er niet. 

Voortschrijdend inzicht en gezond verstand maakten dat het prachtige cadeau van de provincie (een an-

dere variant) met graagte werd geaccepteerd. Om die reden is de variant Om de West veel beter.  

Terugkomend op de vraag van de heer Joustra, licht de heer Huyser toe dat de Engweg ingepakt is tussen 

een spoor en een snelweg. Niet iedereen wil daar wonen, maar sommige bewoners hebben het prima 

naar hun zin. De omleiding om de West wordt voorlangs bij een aantal woningen gerealiseerd, zij het ver-

diept. Hij heeft begrepen dat er een prima geluidswering kan komen, zo mooi en goed als men maar wil. 

Ook kan er worden gekeken naar compensatie wegens schade, planschade of hinder. Het is belangrijk dat 

die bewoners worden geholpen. Gedacht kan worden aan het opkopen van woningen en doorverkopen 

aan anderen die er wel willen wonen. Men kan in die zin veel betekenen voor de bewoners van de Eng-

weg. In Maarsbergen zal het door de aanleg van tunnels nog drukker worden. De bewoners van de Wou-

denbergseweg zullen veel meer overlast gaan ondervinden dan de bewoners van de Engweg, echter, die 

geluiden hoort men bijna niet. Zij hebben kennelijk geaccepteerd dat het zo is. Hij benadrukt dat de Eng-

weg niet het probleem heeft van de Woudenbergseweg. Het is belangrijk de bewoners aan de Engweg zo 

goed mogelijk te compenseren, maar men dient zich wel te realiseren dat de bewoners van de Wouden-

bergseweg nog veel meer gedupeerd zullen worden. Ook dat moet goed kunnen komen en dat vraagt om 

goed overleg.  

 

De heer Hartveld komt terug op de vraag van de heer Thonon over de benadering van de ondernemers 

Bos en Van Beek. Hij heeft met beiden gesproken maar voelt zich niet de juiste persoon om daar nu uit-

gebreid over te communiceren. Beiden zijn positief, zij het dat daar een financiële vergoeding tegenover 

moet staan. Daar wordt overigens ruimschoots rekening mee gehouden in de berekeningen.  

Voorts licht hij op de vraag van de heer Van den Dikkenberg toe dat hij vanaf 2011/2012 bezig is met de 

Bos-Beek-variant, ook met de financiële kant. Inmiddels heeft hij die gegevens. Echter, zodra er gesproken 

wordt over extra kosten ad € 9 miljoen, is nadere onderbouwing noodzakelijk. In dat kader werden twee 

oorzaken genoemd: € 3,5 miljoen onroerend goed en € 5,4 miljoen voor de overkapping van de tunnel. 
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Echter, in de begroting staat al € 3 miljoen voor onroerend goed terwijl er € 2,7 miljoen is opgenomen 

voor overkapping van de tunnel. Tegelijkertijd vallen er posten weg, zoals de tijdelijke overgang. Dan ver-

dwijnt het verkeer bij de Woudenbergseweg al de tunnel in, komt men niet uit bij de Engweg maar gaat 

het verkeer onder het Tuindorp door. Hoe is het dan mogelijk te stellen dat er voorkeur is voor de West-

variant? De mogelijkheden zijn nu aanwezig om het goed aan te pakken, terwijl de kosten niet hoger zijn 

dan die van het Dorpsplan. Het is van het grootste belang dat de problematiek serieus wordt bekeken, 

maar op de een of andere manier wordt dat steeds weggeschoven met het argument: het kost tijd en er is 

een veiligheidsprobleem. Spreker noemt dat “flauwekul”. 

 

Mevrouw Matthijssen komt terug op de vraag van de heer Van de Dikkenberg over de extra uitstoot. In de 

Westvariant moet een bredere tunnel komen. In verband met de veiligheid moet er tenminste een drie-

baansweg worden aangelegd met een breedte van ca. 16,75 meter. Waarschijnlijk zal dat wat meer uit-

stoot opleveren, maar of dat echt veel meer is dan in de tunnelbak is niet duidelijk. Volgens het Dorpsplan 

moet er een dek komen van 35 meter en dat lijkt op de grootte van de kantine in het provinciehuis met 

daarnaast een tunnelbak. Ook dat levert een enorme uitstoot op. De Westvariant kan worden ingepast in 

het bos. Bomen zijn goed in staat uitstoot op te nemen, veel meer dan op de locatie voor de kerk. De 

mensen die achter de kerk wonen, kunnen daar bijna niet meer leven, gelet op het lawaai, de fijnstof en 

de uitstoot. De Westvariant vraagt wat meer asfalt, maar in dit geval vindt zij dat minder belangrijk dan de 

gezondheid van de mensen die in Maarsbergen wonen.  

 

De heer Veldhuizen komt terug op de vraag van de heer Thonon wat de kerkgemeenschap vindt van de 

Bos-Beek-variant. De kerk heeft tegen deze variant geen bezwaar, echter, in de klankbordgroep heeft de 

kerk zich uitgesproken voor de Westvariant. Toen er concurrentie tussen de varianten begon te ontstaan, 

heeft de kerk gezegd op de lijn van de Westvariant te blijven, temeer daar deze variant op een groot 

draagvlak in het dorp kan rekenen. Hij heeft geen voorbeelden van rijksmonumenten die met complexe 

infrastructurele projecten geconfronteerd zijn. Hij heeft daar ook niet naar geïnformeerd, omdat de hoop 

bestaat dat die Dorpsvariant er niet komt. Daarom heeft hij PS gevraagd of er een plek in de provincie te 

bedenken is waar zo’n mooi monument met prachtige bomen opgeofferd wordt voor een tunnelbak. Ui-

teraard heeft de kerk ook nu al last van het verkeer. Bij warmte kunnen de deuren van de kerk niet wor-

den geopend, wegens het verkeersgeluid. Ook om die reden wordt voor de Westvariant gekozen, omdat 

de auto’s dan van die plek verdwijnen. Volgens die optie kan er een prachtig plein in Maarsbergen tot 

stand komen, gecombineerd met het monumentale kerkgebouw. 

Wat betreft de verbinding Maarn/Maarsbergen, doelde spreker met name op de periode tijdens de uit-

voering van het werk. De meeste mensen wonen ten oosten van de N226 en veel mensen zullen moeten 

omrijden. Dat geldt ook voor een deel van de bezoekers van de kerk. De kerk staat midden in de samenle-

ving en zijn uitspraken zijn voor iedereen bedoeld. Het is beslist niet zo dat de Westvariant de verbinding 

tussen Maarn en Maarsbergen zou gaan verslechteren. De Dorpsvisie en de Westvariant geven voor het 

definitieve plaatje een even goede verbinding tussen Maarn en Maarsbergen, maar tijdens de uitvoering 

van het werk wordt de chaos in Maarsbergen totaal onderschat. Hij begrijpt niet dat dit nooit is meege-

nomen in de beraadslagingen van de gemeenteraad. 

 

Groep 2 insprekers 

 De heer De Kruif, wethouder Woudenberg 

 De heer Letema, voorzitter Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Driebergen 

 De heer Schumer, Bewonersgroep Heuvelrug Zuid-Oost 



16 
 

 

De voorzitter geeft de commissieleden gelegenheid vragen te stellen aan de insprekers.  

 

De heer Bosman is onder de indruk van de inbreng van de heer Schumer. Echter, hij  miste de conclusie 

c.q. het alternatief. 

 

De heer Van Essen sluit zich aan bij de vraag van de SP. 

Hij begrijpt dat, lopende het proces, de opdracht aan de klankbordgroep (oorspronkelijk ingesteld om 

mee te denken over de inpassing van het enige voorhanden zijnde plan, nl. de Dorpsvariant) is verbreed 

tot het meedenken over een voorkeursvariant. Hoe kijkt de heer Letema daar tegen aan? De heer Van 

Essen vraagt hem of de KBG ook voor die problematiek kan worden beschouwd als een representatieve 

vertegenwoordiging van de bewoners van Maarsbergen.  

 

De heer Van den Dikkenberg memoreert dat tijdens het proces bewoners van de Engweg aan de KBG zijn  

toegevoegd. Zijn er ook mensen uit de KBG vertrokken? 

 

De heer Schaddelee legt de volgende vragen voor aan de heer De Kruif. Woudenberg kent veel transport-

ondernemingen. Hoe kijken zij aan tegen de gepresenteerde varianten? Woudenberg wordt nu ook al met 

veel doorgaand verkeer geconfronteerd, komend vanaf Maarsbergen richting Amersfoort. Wat zou een 

oostelijke ontsluiting van de A12 bij Maarn voor gevolgen kunnen hebben voor Woudenberg? Is dat posi-

tief of juist niet? 

De KBG werd op een gegeven moment omgevormd tot een adviesgroep. Hij vraagt de heer Letema of de 

samenstelling van de KBG toen ging wijzigen. Is het advies van de KBG ook in de adviesgroep inhoudelijk 

besproken? Op een gegeven moment kwam – na de Dorpsvariant- de Westvariant op tafel. Wanneer was 

dat het geval? Er zou ook sprake kunnen zijn van sluipverkeer in de Westvariant over de parallelweg. Hoe 

kijkt de KBG daar tegen aan? 

 

De heer Thonon begrijpt dat Woudenberg zich kan vinden in het advies van het college van GS. Wanneer 

er een andere variant uit zou rollen, is dat dan nog steeds een verbetering ten opzichte van de huidige 

situatie? De heer Letema meldde dat 70% van de KBG voorstander is van de Westvariant. Echter, er zijn 

twee Westvarianten. Hoe lag de onderlinge verhouding en wat was de onderbouwing van de keuze daar-

bij voor de ene of de andere Westvariant? In aanvulling op de ChristenUnie, vraagt hij wat de reactie van 

de KBG is op de vraag of zij advies zouden willen gaan uitbrengen. Heeft de klankbordgroep bij de om-

vorming naar adviesgroep voldoende steun ondervonden vanuit de projectorganisatie om die nieuwe rol 

te kunnen invullen?  

 

De heer IJssennagger sluit zich aan bij de vraag van D66 over de 70% van de KBG die voorstander is van de 

Westvariant. Zijn degenen die voorstander zijn van de ene Westvariant, daadwerkelijk tegenstander van 

de andere Westvariant of ligt dat toch bij elkaar? 

Hij vraagt of de heer Letema kan verklaren waarom de gemeenteraad een advies van de KBG over een - in 

de ogen van de provincie - logische variant naast zich neer heeft gelegd. Wat heeft zich afgespeeld in die 

gemeenteraad dat zij kiest voor een variant die het gehele dorp ontregelt? Hij kan daar eigenlijk geen 

woorden voor vinden. Voor hem is het volstrekt onbegrijpelijk waarom de gemeenteraad voor die variant 

heeft gekozen.  
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Mevrouw d’Hondt stelt aan de heer Letema een vraag over de drie varianten. Gesteld werd dat 70% voor 

de Westvariant heeft gekozen, maar die bestaat uit een open Tuindorpweg en een gesloten Tuindorpweg. 

Wanneer men de Dorpsvariant en de open Tuindorpweg bij elkaar optelt, dan zou maar 1/3e deel voor de 

gesloten variant zijn. Hoe liggen die verhoudingen nu?  

Wethouder de Kruif stelde dat de tijdelijke overlast in de Dorpsvariant 3 tot 4 jaar zou duren, terwijl in de 

stukken wordt uitgegaan van 1 tot 2 jaar. Hoe komt hij tot de langere overlastperiode? Wat vindt de wet-

houder van de Bos-Beek-variant? 

 

De heer De Kruif komt terug op de vraag van de heer Schaddelee over de transportbedrijven. Hij heeft 

ook economie in zijn portefeuille en heeft veelvuldig overleg met de transporteurs uit Woudenberg. Zij 

maken zich ernstige zorgen over de verslechterde bereikbaarheid gedurende een langere periode tijdens 

de bouw. De ondernemers hebben geen voorkeur voor een variant uitgesproken. 

Gevraagd werd naar een aansluiting bij Maarn. Hij wil deze discussie niet vervuilen met de problematiek 

van Woudenberg ten aanzien van de N226. Die problemen zijn er en daarover wordt regelmatig met de 

provincie gesproken. De N226 doorkruist het dorpscentrum van Woudenberg en deze weg wordt steeds 

drukker, mede door de Kersenbaan die in Amersfoort is aangelegd en een rechtstreekse verbinding naar 

het station heeft opgeleverd. Wanneer er bij Maarsbergen nog meer doorstroming ontstaat, dan is het 

waarschijnlijk dat de N226 nog meer gebruikt zal worden en dat daarmee de dorpskern nog meer belast 

zal worden. Een aansluiting bij Maarn zal daar aan bijdragen, omdat het verkeer dan over de Leusderhei 

N227 kan gaan en daarmee het dorp kan worden ontlast. Het is niet aan hem om dat nu verder aan de 

orde te stellen.  

D66 vroeg of een andere variant nog steeds beter is dan de variant die nu voor ligt. Wat de gemeente 

Woudenberg betreft wel. Woudenberg wil een goede ontsluiting richting A12 en dat kan alleen maar met 

een tunnelbak. Woudenberg is derhalve voor elke vorm van een tunnelbak, maar wil zich verder niet 

mengen in de keuze van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In deze inspraak gaat het Woudenberg vooral 

om de bereikbaarheid tijdens de bouwperiode. Hij heeft begrepen dat de termijn van 3 tot 4 jaar het tota-

le traject betreft van werkzaamheden. Gedurende 1 tot 2 jaar heeft men met een omleiding te maken. De 

tijdspanne is op zich niet zo van belang; het gaat er om dat de overlast beperkt wordt tot 1 of 2 jaar. 

Woudenberg heeft geen voorkeur voor een andere variant. Het gaat om het minimaliseren van de over-

last. Hoe de ontsluiting in het dorp zelf wordt geregeld laat Woudenberg graag over aan de gemeente 

Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht.  

 

De heer Letema komt terug op de vraag van de heer Van den Dikkenberg of er leden uit de KBG ver-

trokken zijn. In het begin hadden zich mensen voor de KBG aangemeld. Hij heeft niet alle namen paraat, 

maar weet dat bakker Bos zich had opgegeven maar nooit is gekomen. Een bewoner van de Engweg is in 

het begin een enkele keer geweest maar is daarna door een buurman vervangen. Toen eind september 

2015 duidelijk werd dat er een Westvariant op tafel lag, zijn er in de maand oktober meerdere mensen 

vanuit de Engweg aangeschoven in de KBG, ruim voordat de KBG haar advies opstelde. De heer Van Essen 

vroeg naar de representativiteit van de klankbordgroep. In eerste instantie hield de groep zich bezig met 

de inpassing van een genomen besluit. De KBG is eind november 2015 door een vraag van de gemeente-

raad Utrechtse Heuvelrug onverwacht omgevormd tot een adviesorgaan. De klankbordgroep bestaat uit 

leden van zeer verschillende pluimage. Enerzijds zijn er direct belanghebbenden, bv. bewoners van de 

Engweg of de Tuindorpweg, anderzijds zijn er ook neutrale leden en mensen uit Maarn, zoals hij, die een 

vereniging vertegenwoordigt. Z.i. is de KBG goed samengesteld. Gelet op de uitkomst van de petitie, kan 

worden geconstateerd dat de klankbordgroep een redelijk kompas heeft gehad.  
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Hij komt terug op de vraag van de heer Schaddelee wanneer het ontstaan van de Westvariant is begon-

nen. Toen de klankbordgroep in juni bij elkaar kwam, liet de projectleider weten dat er nog een keer naar 

alle zaken zou worden gekeken. Eind juni 2015 werd er voor het eerst gesproken over alle mogelijke vor-

men en toen begon de klankbordgroep in feite weer met een nulsituatie. Achteraf kunnen er vragen wor-

den gesteld over de rol van de klankbordgroep, maar hij laat het aan PS over daar een antwoord op te 

geven. Ieder lid heeft toen in de groep geparticipeerd en niemand zei toen te willen stoppen omdat het 

proces niet meer zou kloppen. Zelfs is gesproken over een ontsluiting om de Oost. De stuurgroep liet de 

klankbordgroep weten dat een variant om de Oost onbespreekbaar was om diverse hun moverende re-

denen.  

Wat betreft het advies van de klankbordgroep, laat hij weten dat de workshop van de KBG op 11 januari 

heel goed gezocht werd. Veel bewoners van de Engweg waren aanwezig. Alle elementen lagen op tafel. 

Zelf heeft hij een voorkeur voor de Westvariant met een doorgetrokken tuindorpweg. De heer Musegaas 

en mevrouw Matthijssen hadden een andere voorkeurskeuze. Namens de drie groepjes zijn zij gevraagd 

de pen ter hand te nemen en ze zijn vanaf medio januari van dit jaar aan de slag gegaan en hebben hun 

conceptrapport neergelegd op 1 februari in de KBG. Daar is uitvoerig gesproken over het concept. Ook de 

tussenversies, totdat het definitieve rapport uitkwam, werden tussentijds aan de leden van de KBG voor-

gelegd. Z.i. hebben alle leden inbreng kunnen hebben op de tekst van het eindrapport van de KBG. Dat is 

ook gebeurd met de presentatie die op 14 maart jl. werd gegeven; ook die is langs alle leden van de KBG 

gegaan, zodat er namens de gehele KBG kon worden gesproken. 

De heer Schaddelee stelde een vraag over het sluipverkeer. Nu is er sprake van sluipverkeer. Hij meent 

dat sluipverkeer vanuit Maarsbergen of Woudenberg richting het spoor in de toekomst niet meer aan de 

orde zal zijn, gelet op de plannen die zijn gemaakt. Overigens is daarover nooit discussie geweest in de 

KBG. Wel zal er mogelijk sluipverkeer ontstaan in het achterland over de Haarweg; dat is een andere dis-

cussie, maar dit vraagt wel aandacht.  

Op de vraag van D66 en de PVV, verduidelijkt de heer Letema dat de kern van het betoog van de mensen 

die voor de Westvariant kiezen inhoudt: geen bak door het dorp. De KBG heeft steeds voor ogen gehad 

dat, wanneer er een hoofdkeuze is gemaakt voor de Westvariant, de KBG en de projectorganisatie gaan 

samenwerken op het gebied van de inpassingmogelijkheden, wetend dat de budgetten voor de Westvari-

ant 1 en 2 ruimte bieden voor mitigerende maatregelen. Die wens ligt nog steeds op tafel. Als er voor de 

Westvariant wordt gekozen, moet er worden gesproken over de vraag hoe er met de Tuindorpweg en de 

Bosweg moet worden omgegaan. In de Dorpsvariant wordt de Tuindorpweg bij de kerk gelift, om de ben-

zinestations niet te raken. Een Westvariant met een doorgetrokken iets gelifte Tuindorpweg maakt dat de 

bak kleiner kan worden en dat leidt tot besparingen in het ontwerp. Het is interessant om daar in een 

volgend stadium over te praten. De mensen die voor de Westvariant kiezen, willen daarmee ook voorko-

men dat het tracé door het dorp gaat lopen.  

Ook werd er een vraag gesteld over de houding van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug. Hij be-

grijpt dat de raad op het standpunt staat dat de KBG voor de Westvariant kiest en dat dit gemakshalve 

zou inhouden: 1/3e voor Westvariant A, 1/3e voor Westvariant B en 1/3e voor de Dorpsvariant (23% voor 

de Dorpsvariant en 7% onthoudingen). Zo eenvoudig liggen die verhoudingen echter niet. Hij memoreert 

in dit kader dat de raad formeel 18 voorstemmen over de Dorpsvariant heeft uitgebracht en 9 voorstem-

men over de Westvariant. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat 2 raadsleden niet aanwezig 

waren, terwijl bekend was dat zij voorstander zijn van de Westvariant. GroenLinks en de PvdA hebben op 

21 april jl. laten weten dat deze kwestie bij hen ex aequo zou zijn. Ze kiezen met 4 stemmen uiteindelijk 

voor de dorpsvariant terwijl ze in hun beraadslagingen stellen dat het eigenlijk ex aequo is. Voorts heeft 

hij vernomen dat de VVD raadsleden achteraf eigenlijk voorstander zijn van de Westvariant. Alles bij el-
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kaar optellend, komt men uit op een verhouding van ca. 50-50% in de gemeenteraad. De uitslag van de 

stemming ligt veel ongenuanceerder op tafel dan deze in zijn optiek in werkelijkheid is.  

 

Mevrouw d’Hondt begrijpt dat er geen sprake was van een 1/3-1/3-1/3 keuze in de KBG. Hoeveel leden 

van de KBG hebben ingestemd met de variant die door beide colleges zijn voorgelegd; is dat een minder-

heid? 

De heer Letema antwoordt dat daarover nooit meer is gesproken. De KBG heeft een advies uitgebracht en 

daarna is de KBG niet meer bij elkaar geweest. 

 

De heer Schumer komt terug op vragen van de heren Bosman en Van Essen welke ondertunnelingsvariant 

de voorkeur heeft volgens de Bewonersgroep Heuvelrug Zuid-Oost. Zijn wedervraag is waarom hem dat 

wordt gevraagd. Hier zijn de provinciebestuurders aanwezig en zij beschikken over zeer veel informatie. 

Hij roept de provinciebestuurders op die informatie feitelijk te bestuderen. Ook hij woont in het zwaar 

verdeelde dorp. Statistiek kan op vele manieren bedreven worden, maar het baart hem zorgen hoe de 

zaak gefileerd tot op de kleinste percentages wordt uitgezocht. Hij daagt de provincie uit zich bij de feite-

lijkheden te houden. Hij heeft zojuist de eigen beleidsuitgangspunten en het toetsingskader van de pro-

vincie in herinnering gebracht. De bewonersgroep en samenwerkende organisaties zijn gecharmeerd van 

die provinciale beleidsuitgangspunten. Hij vindt de zevensprong van Verdaas een bijzonder goed instru-

ment om bij deze complexe besluiten te gebruiken. Nu al bevindt men zich in de zevende stap, nl. nieuwe 

infrastructuur, maar er zitten zoveel belangrijke stappen voor. Eerst moeten er maatregelen worden ge-

nomen om het verkeer te verluwen. Vervolgens komt de vraag naar voren welke tunnel er nodig is. Wan-

neer dat vanaf 2006 centraal had gestaan, dan zou er veel aan de verluwing van het verkeer zijn gedaan 

en had een omleiding wellicht heel eenvoudig vorm kunnen krijgen, terwijl er nu een enorm project moet 

worden ingezet. Wanneer er al naar de tunnel wordt gekeken, dan moet dat zo minimaal mogelijk effect 

krijgen op de groene waarden en moet de tunnel veiligheid bieden aan mensen en fietsers én de leef-

baarheid van het dorp ondersteunen. Spreker is overigens geen tegenstander van een ondertunneling; in 

het kader van veiligheid zal die ondertunneling er moeten komen. Wel wil hij erop wijzen dat het in de 

voorfase overwegend ging om verkeersdoorstroming van auto’s. De vrees bestaat dat het prachtige nati-

onale park Utrechtse Heuvelrug overspoeld raakt door allerlei autoverkeer dat daar niets te zoeken heeft. 

Hij roept de provincie op om de documenten zorgvuldig door te nemen, met medeneming van eigen cri-

teria en beleidsuitgangspunten, en pas daarna tot een oordeelsvorming te komen over deze ondertunne-

ling. Hij wenst de provinciebestuurders veel wijsheid toe.  

 

Groep 3 insprekers:  

 Mevrouw Huisman, bewoonster Tuindorpweg 

 Mevrouw W. Wijnen, bewoonster Tuindorpweg 

 De heer N. Heemskerk, inwoner 

 De heer Van As, inwoner 

 Mevrouw Pater, inwoner 

 De heer Musegaas, inwoner 

 

De voorzitter geeft de commissie gelegenheid vragen te stellen aan de insprekers.  
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Mevrouw Hoek stelt vragen aan de dames Huisman en Wijnen. Het lijkt erop dat beiden heel laat in het 

proces in verweer zijn gekomen. Zij vraagt waarom beide dames niet eerder hun inbreng hebben gele-

verd, wetende dat er de nodige ontwikkelingen gaande waren. 

 

De heer Thonon vraagt mevrouw Pater waarom ouderen moeite zouden hebben met de rotonde in de 

Westvariant. Hij vraagt dienaangaande om een toelichting.  

 

Mevrouw d’Hont begrijpt dat de Dorpsvariant niet de voorkeur is van de dames Huisman en Wijnen om-

dat dit een aantasting is van het woongenot. Bij één van de Westvarianten moeten hun beider huizen 

verdwijnen terwijl in de andere Westvariant één van beide huizen kan worden behouden. Alle drie de 

varianten hebben grote gevolgen voor beide inspreeksters. Toch willen ze liever één van de drie hiervoor 

genoemde varianten dan de Bos-Beek-variant, omdat ze snel duidelijkheid verlangen. Het is haar niet 

duidelijk waarom ze zo’n duidelijk voorkeur hebben voor één van de drie varianten.   

 

De heer IJssennagger heeft in feite dezelfde vraag maar dan met een andere insteek. Luisterend naar de 

dames Huisman en Wijnen lag het z.i. voor de hand dat beiden voorstander zouden zijn van de Dorpsvari-

ant, immers, dan hoeven ze niet te verhuizen, maar kunnen ze rustig op de huidige plek blijven wonen. 

Los van de tijdelijke voorzieningen, zouden ze toch weer rustig in hun eigen huis kunnen blijven wonen, 

zonder enig probleem.  

 

De heer Joustra vraagt de heer Musegaas naar de ontwikkelingsmogelijkheden in het dorpshart. Hij vraagt 

waarom in alle varianten de ontwikkeling van het dorpshart mogelijk is. Hij doelt op hotel annex woon-

zorgcomplex annex woningbouw. Waarom zou een Bos-Beek-variant in dat opzicht onderscheidend zijn; 

mag er wel op een tunneldek worden gebouwd? 

 

De heer Van den Dikkenberg begrijpt dat de heer Musegaas één van de opstellers is geweest van het ad-

vies van de KBG. In dat advies wordt voor een Westvariant gepleit, maar er zijn veel voorwaarden opge-

nomen c.q. adviezen richting PS inzake mitigerende maatregelen. Het gaat bijna om bindende voorwaar-

den als het gaat om de uitplaatsing van de tankstations en een langer tunneldek tussen sporen en Tuin-

dorpweg. In hoeverre heeft dat wellicht de stemming in de KBG bepaald, nl. die maatregelen kunnen er 

wel bij als er budget resteert? Heeft dat nog een rol gespeeld?  

De heer Heemskerk sprak zich duidelijk uit voor de Bos-Beek-variant. Is er reeds overleg geweest met de 

eigenaren van Anderstein over de vraag hoe zij tegen die variant aankijken?  

 

De heer Bosman hoorde dat de heer Heemskerk stelde dat is aangetoond dat de Bos-Beek-variant in prijs 

min of meer gelijk is aan die van de andere varianten. Graag hoort hij door wie en hoe dat is aangetoond. 

 

De heer Heemskerk komt terug op de vraag van de heer Van den Dikkenberg. Er is een groep die voor-

stander is van de Bos-Beek-variant en met elkaar vindt er regelmatig overleg plaats. Een onderdeel is het 

voorlichten en communiceren met de heer Van Beuningen, de landgoedeigenaar. De heer Van Beuningen 

had nogal eens de klacht dat hij buiten de discussie werd gehouden, terwijl hij als grondeigenaar veel 

belangen in het gebied heeft. Met de heer Van Beuningen is gesproken over de Bos-Beek-variant. In die 

tijd heeft de heer Van Beuningen zijn steun toegezegd, uiteraard onder voorwaarden. Hij heeft geen 

moeite met de Bos-Beek-variant.  
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Gevraagd werd naar de kosten van de Bos-Beek-variant. De prijs daarvan is vergeleken met de tunnelbak 

door het dorp heen. In een overleg vorige week, waar de heer Musegaas en de heer Hartveld aanwezig 

waren met vertegenwoordigers van ProRail en de provincie, werd gesproken over het prijsverschil van € 9 

miljoen. De gegevens die over de Dorpsvariant beschikbaar zijn werden vergeleken met die van de Bos-

Beek-variant, met in achtneming van antwoorden die op vragen werden gesteld. Na verrekening van 

meer- en minderkosten,  bleek er slechts een verschil van enkele tonnen over te blijven. Nagenoeg gaat 

het dan om een gelijkblijvende prijs. Nadrukkelijk stelt hij dat de vergelijking gebaseerd is op de gegevens 

over de Dorpsvariant die zijn groep ter beschikking zijn gesteld. 

 

Mevrouw Pater komt terug op de vraag waarom ouderen problemen zouden krijgen in de Westvariant 

met een gesloten Tuindorpweg. Wanneer een oudere naar het gezondheidscentrum in Maarn wil gaan, of 

naar kennissen of een winkel, of met de trein naar hun kinderen, dan moeten ze, bij gebruikmaking van 

de auto, de rotonde passeren. In de spits is het op die rotonde enorm druk, gelet op het verkeer van en 

naar de N226. Het lokale autoverkeer moet zich daar mengen tussen het N226-verkeer. Zij weet dat men-

sen niet meer naar Leersum gaan omdat ze de zgn. “Hondekluif” een probleem vinden en van andere 

ouderen hoort ze dat de bereikbaarheid van Maarbergen problematisch begint te worden. Voorkomen 

moet worden dat er nog een extra rotondeprobleem in Maarsbergen gaat ontstaan. Belangrijk is het dat 

Maarsbergen een dorp blijft voor jong en oud en de tussenliggende leeftijden. Het kruispunt is in de 

Westvariant ook voor kinderen een heet hangijzer. 

 

De heer Musegaas gaat in op de vragen van de heer Joustra en de heer Van den Dikkenberg. De ontwikke-

lingsmogelijkheden in de Bos-Beek-variant onderschreiden zich van die van de andere varianten.  De heer 

Joustra vroeg of er wel op een tunnelbak mag worden gebouwd. Dat laatste weet hij niet precies, maar 

dat is niet aan de orde. Spreker had het nl. niet over ontwikkelingsmogelijkheden op de tunnelbak. Hij had 

het over de ontwikkelingsmogelijkheden in het dorpshart. De Bos-Beek-variant is de enige variant waarbij 

de N226 zodanig wordt verlegd dat er geen aan- en afvoerroutes direct naar de rotonde leiden. Dat houdt 

in dat een deel van de huidige N226 tussen spoorwegovergang en de noordelijke rotonde volledig vrij 

gaat komen. Daar kan men gaan ontwikkelen en huizen bouwen. Niet alleen de N226 is waardevol, maar 

ook het aanpalende gebied. De grondeigenaar van het gebied zal waardevermeerdering van zijn grond 

gaan ervaren. Vandaar stelt hij dat de Bos-Beek-variant de beste ontwikkelingsmogelijkheden in het 

dorpscentrum bevat. Inderdaad heeft hij meegeschreven aan het KBG-advies en daarin staan voor de 

Westvariant veel mitigerende maatregelen. Overigens heeft hij in het advies het standpunt van de min-

derheid verwoord. Van huis uit is hij voorstander van het Dorpsplan, nu voorstander van de Bos-Beek-

variant.  

In het advies van de KBG is de Bos-Beek-variant aangeroerd en het is jammer dat deze tot op heden zo 

weinig serieus is opgepakt. Voor de Westvariant worden er in het advies mitigerende maatregelen ge-

noemd. Hij verwoordt nu het standpunt van de meerderheid; daarin komt naar voren dat men één van de 

Westvarianten wil. Omdat onzeker is hoe in de Westvarianten een en ander precies uit zal pakken, is er in 

de KBG een aantal eisen geformuleerd waaraan de realisatie van een Westvariant moet voldoen. Hij 

denkt dat dit inderdaad bij de stemming in de KBG een rol heeft gespeeld; dat was de manier om in de 

KBG een  meerderheidsstandpunt te krijgen. 

 

Mevrouw Huisman merkt op dat zij nu pas van zich laat horen omdat zij, tijdens deelname aan de KBG, 

steeds het idee had dat het een Westvariant zou worden. Het was niet duidelijk of het om een open of 

dichte variant zou gaan. Voor haar woning betekent het dat deze in de ene Westvariant kan blijven maar 
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in de andere Westvariant moet verdwijnen. Ze wil beslist geen Dorpsplan met een Bosweg, omdat ze dan 

altijd die weg voor haar deur zal blijven houden. Haar voorkeur gaat uit naar de Westvariant met gesloten 

Tuindorpweg; dan kan zij vertrekken en elders opnieuw beginnen. Zij heeft het gevoel dat er onvoldoende 

geluisterd is.  Om die reden wil zij haar stem nu laten horen. Zij wil nu een besluit, zodat duidelijk is waar 

ze aan toe is. De besluitvorming is reeds vertraagd, maar moet nu in juli plaatsvinden om een einde te 

maken aan de onzekerheid. 

 

Mevrouw Wijnen schaart zich achter de woorden van mevrouw Huisman: er moet nu op korte termijn 

duidelijkheid komen. Dit proces heeft lang genoeg geduurd. De sfeer in Maarsbergen wordt er niet fijner 

op. Er zijn twee kampen aan het ontstaan. Ook zij vindt een Bosweg voor haar woning niet acceptabel. Zij 

is daar komen wonen omdat daar een bos voor haar huis is. Dat dreigt nu te gaan veranderen door de 

komst van een Bosweg, waardoor haar woongenot zal verdwijnen. Evenals mevrouw Huisman, wil ook zij 

daar weg. Zij hoopt op een andere plek rust te kunnen krijgen en deze soap eindelijk achter zich te kun-

nen laten.  

 

De heer IJssennagger vraagt nogmaals waarom de dames Huisman en Wijnen weg willen, terwijl ze vol-

gens de Dorpsvariant gewoon kunnen blijven wonen aan de Tuindorpweg, los van de tijdelijke voorzie-

ning.  

Mevrouw Wijnen antwoordt dat de woningen daar sowieso moeten verdwijnen, dus ook voor de tijdelijke 

overweg (die volgens Prorail onveilig is) die daar moet worden gerealiseerd. 

 

De voorzitter dankt alle insprekers hartelijk voor hun inspraakreacties, voor hun grote betrokkenheid bij 

dit onderwerp en de moed die zij hadden om hun zegje te komen doen.  

 

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de commissieleden. 

 

De heer Van den Dikkenberg gaat in op het statenvoorstel ongelijkvloerse kruising Maarsbergen. De heer 

Huyser heeft vanmiddag bevlogen ingesproken en heeft de tunnelbak van ProRail, die al voor de VRI om-

hoog kwam, aangegrepen in de commissie Ruimte van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om daar een 

dorpsplan van te maken. De bevlogenheid bracht een swung in het project, dat was participatie ten top. 

Een lang proces volgde, met als resultaat een verdeeld dorp. Waar is het mis gegaan? In Doorn hoorde PS 

dinsdagavond dat de KBG een erg grote rol heeft gekregen in de optiek van de raad, terwijl de raad oor-

spronkelijk de opdracht gaf het Dorpsplan verder in te kleuren. Door de provincie is de Westvariant vrij 

plotseling gedropt in de beleving van een aantal inwoners. Dit zorgde voor een grote scheiding in Maars-

bergen en een soort reactie van “Wat moeten we nu?”. Heeft de gedeputeerde enig idee hoe dit vraag-

stuk in Maarsbergen leeft? Hoe is hierop geanticipeerd in de aansturing van het project? De SGP ziet 

graag een grondige evaluatie van het participatieproces in deze, daar de SGP regelmatig berichten berei-

ken over mensen die zich niet gehoord voelen. Overigens hoeft men het niet met elkaar eens te zijn, maar 

kan men op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek gaan. De wethouder gaf aan dat door de 

provincie gesteld is dat, mocht de gemeente geen keuze maken, de provincie de gemeente met een In-

passingsplan zou overrulen. Is dit de houding van de gedeputeerde geweest? Dan zou dat cruciaal zijn 

voor het onderzoeken van de alternatieven. Wat betreft de weging van het gemeenteraadsbesluit, noemt 

de SGP dit een grijs gebied. GS willen het gemeentebesluit zwaar wegen, maar het voorstel van GS gaat 

daar recht tegen in. ProRail is min of meer onpartijdig, de KBG heeft een adviserende rol, maar dat weegt 

z.i. minder zwaar mee dan de gemeenteraad als democratisch vertegenwoordigend orgaan, zodat het 
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zwaartepunt van de weging bij de gemeente dient te liggen. Hij vraagt of de gedeputeerde inzichtelijk kan 

maken hoe en op welke wijze de keuze van de gemeente is gewogen door de provincie.  

Wat betreft de informatievoorziening richting PS, memoreert hij dat in de vorige commissievergadering 

naar de kostenramingen is gevraagd. Na veel wikken en wegen is alleen het rapport van een aangrenzend 

perceel ter inzage gelegd. Er zijn echter geen onderbouwde kostenramingen gegeven, niet van het Dorps-

plan en niet van de overige varianten. De gedeputeerde gaf aan deze niet te kunnen verstrekken vanuit 

het oogpunt van concurrentiebeding. De SGP heeft vernomen dat de initiatiefnemers van de alternatie-

ven en de KBG wel de detailramingen ter beschikking hebben, waaruit zelfs letterlijk geciteerd wordt. 

Waarom hebben PS niet die informatie als controlerend orgaan ontvangen, waar meerdere malen om is 

gevraagd?  

De SGP ziet kans om het dorpshart van Maarsbergen verkeersluw te maken. Dat betekent dat de Westva-

riant met open Tuindorpweg als eerste afvalt omdat dit volgens de berekeningen zorgt voor veel opstu-

wing in het dorp. Dat wordt een drama. Er blijven nog drie varianten over. De Westvariant met gesloten 

Tuindorpweg wordt nu aan PS voorgesteld, maar dan ontstaat er wel een complexe kruising ter plaatse 

van het verkeersplein voor de kerk. Dan zal er veel verkeer over het kruispunt gaan dat moet worden af-

gewikkeld, terwijl er een kans is het plein verkeersluwer te maken. De gesloten Tuindorpweg zorgt voor 

het vernauwen van het contact met Maarn. Kleine kernen bestaan, omdat het netwerk elkaar hoog 

houdt. Maasbergenaren die langer in de rij moeten staan voor de rotonde om naar Maarn te gaan, zullen 

eerder naar Scherpenzeel of Woudenberg rijden. In de Dorpsvariant worden regionale en lokale stromen 

het beste gescheiden. Het proces moet voort gaan en er moet een besluit worden genomen. De SGP 

overweegt de Dorpsvariant te steunen. In de gemeenteraad heeft er een zeer grondig BOB-model met de 

burgers plaatsgevonden, waarbij duidelijk contact is geweest met Maarsbergen. Omdat de raad erg korte 

lijnen heeft met de samenleving, heeft er volgens de SGP een duidelijke raadpleging van de lokale menin-

gen plaatsgevonden.  

De Bos-Beek-variant heeft de voorkeur van de SGP, omdat deze variant een ieder tegemoet komt. Deze 

lijkt echter onhaalbaar en hij is erg benieuwd naar het verloop van dit debat over de haalbaarheid van 

deze variant, gezien de informatie van de heer Hartveld wat betreft de uitwerking en het weerleggen van 

de kosten. De “West lijkt de SGP verre van best”. Echter, PS zouden geen knip voor de neus waard zijn 

wanneer er nu al een vastomlijnd standpunt zou worden ingenomen. Dan zouden de insprekers voor niets 

naar het provinciehuis zijn gekomen. Na de inspraak van vanmiddag zal de uiteindelijke weging in de PS-

vergadering plaatsvinden. De SGP heeft voorkeur voor de Bos-Beek maar neigt naar de Dorpsvariant.  

 

De heer IJssennagger deelt mede dat de PVV van oordeel is dat besluitvorming hoe dan ook in de komen-

de PS vergadering dient plaats te vinden. In de stukken staat dat de samenwerkende partijen overeen-

kwamen te werken volgens procedure van het PIP. Kennelijk is er al van tevoren gezegd dat er met een 

PIP zal worden gewerkt. Dat verbaast hem. De PVV meent eveneens dat de kosten van de Bos-Beek-

variant veel hoger zullen zijn dan die van de andere varianten. Voor die variant is het nodig de benzine-

pompen te verplaatsen, echter, de kosten daarvan worden niet meegenomen in de berekeningen, terwijl 

dat wel moet voor de Bos-Beek-variant. Hij mist die gegevens. Hij heeft het gevoel dat er in de discussie 

tussen partijen op de achterkant van een sigarendoosje wordt gerekend. De PVV wil de kosten, die vol-

gens het college gemoeid zijn met de Bos-Beek-variant, helder en transparant inzichtelijk krijgen. Zo’n 

berekening moet eerst worden voorgelegd aan de voorstanders van de Bos-Beek-variant en vervolgens 

moet hun commentaar worden afgewacht, zodat er in de PS vergadering een helder overzicht is van de 

verschilpunten. Een geschilpunt kan bv. zijn dat het college stelt dat de verplaatsing van de benzinestati-

ons moet worden meegenomen en een x bedrag gaat kosten, terwijl dat de Bos-Beek-variant voorstan-
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ders van oordeel zijn dat die kosten niet moeten worden meegenomen. Dan weten PS in ieder geval wat 

de verschillen zijn. De PVV neigt naar de Westvariant met een gesloten Tuindorpweg; dat lijkt de meest 

logische variant met de minste overlast. 

 

Mevrouw Hoek laat weten dat 50PLUS er nog niet helemaal uit is. Belangrijk is het te luisteren naar de 

meerderheid van de Maarsbergers. Inderdaad is een besluit op 4 juli nodig om de onzekerheid bij de be-

woners van de Tuindorpweg weg te nemen. Zou er geen besluit door PS worden genomen, dan moet er 

sowieso met de bewoners van de Tuindorpweg worden overlegd. Zojuist werd gesteld dat die bewoners 

hoe dan ook weg moeten; dat traject kan dan al van start gaan. 50PLUS neigt op dit moment naar een 

Westvariant. Bij de uitvoering kan alsnog worden bezien, welke Westvariant het ook gaat worden, of er 

toch een mogelijkheid tot overkapping aanwezig is. Dus geen bak maar een kap. Dat benadert de Bos-

Beek-variant, maar ligt wat verder weg van Maarsbergen. Hoe verder weg het tracé komt te liggen, hoe 

beter het op de toekomst gericht is. Zo kan er later parallel een fietspad naast worden gelegd. 

 

Mevrouw d’Hondt deelt mede dat de PvdA zich zal gaan beraden over de inbreng van de insprekers. Zij zal 

het eindoordeel van haar fractie nu dan ook niet weergeven. Zij geeft aan dat er in Maarsbergen een 

complexe situatie is ontstaan. Dat wordt deels door het proces veroorzaakt, nl. dat halverwege het proces 

de spelregels voor de KBG zijn veranderd en dat dit niet ten goede komt aan een zorgvuldige afweging en 

aan de sfeer in het dorp. Als er geld overblijft, in welke variant dan ook, voor mitigerende maatregelen, 

dan moet worden overwogen “de VN blauwhelmen naar Maarsbergen te sturen om de vrede daar te 

bewaren”. Zij hoopt niet dat dat nodig zal zijn. De uitplaatsing van de benzinepompen blijft wat boven de 

markt hangen; dat had eigenlijk voorwaardelijk moeten zijn, in plaats van dat dit nu pas aan het einde van 

het proces aan bod komt. Wanneer men daarmee was begonnen, zou het proces soepeler en tot een 

meer eenduidige uitkomst kunnen leiden. De PvdA laat de inspraak rustig op zich inwerken. Tot nog toe 

neigt de PvdA naar de Dorpsvariant, omdat de gemeenteraadsfractie van de PvdA en de raad van Utrecht-

se Heuvelrug daartoe ook hebben besloten. De democratische besluitvorming dient te allen tijde geres-

pecteerd te worden. Haar fractie komt daarop terug in de komende PS-vergadering.  

 

De heer Joustra vraagt wat erop tegen zou zijn de Bos-Beek-variant uit te voeren, indien de gemeente 

Utrechtse Heuvelrug zich zou committeren aan het bijpassen van het verschil van de meerkosten van de 

Bos-Beek-variant.  

 

De heer Jansen deelt mede dat ook het CDA het van groot belang vindt dat er in de komende PS-

vergadering een besluit wordt genomen over dit dossier. De diverse insprekers zijn gehoord en velen 

vroegen om een besluit. Dat mag ook van PS worden verwacht. Zijn fractie pleit ervoor in de komende PS-

vergadering daadwerkelijk de knoop door te hakken.  

Hij stelt vast dat het Dorpsplan sympathie had en de voorkeur had ten tijde van het sluiten van het be-

stuursakkoord in maart 2015. Gaande het proces bleek dat men open moest staan voor nieuwe inzichten 

en zo ontstond er de Westvariant met de gesloten Tuindorpweg. Het CDA vindt dat er voor die variant 

veel te zeggen is. Zijn fractie zal eerst alle inspraak nog in beraad nemen en gaat uit van besluitvorming op 

4 juli.  

 

De heer Thonon deelt mede dat D66 zich aansluit bij de oproep van het CDA en PVV om op 4 juli een be-

sluit te nemen. Dat moet mogelijk zijn met de informatie die nu op tafel ligt. Zijn fractie sluit zich voorts 

aan bij de vraag van de PVV om een hoor- en wederhoornotitie inzake de Bos-Beek-variant uit te brengen, 
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die voor te leggen aan de voorstanders van de Bos-Beek-variant en deze met hun commentaar naar PS te 

zenden. Net als de PvdA, vindt ook D66 dat de benzinepompen vanaf het begin hadden moeten worden 

meegenomen. D66 krijgt van de raadsfractie en inwoners terug dat iedereen wil dat die benzinepompen 

worden uitgeplaatst. Evenals de PvdA, vindt D66 het opmerkelijk dat halverwege het proces de KBG een 

ontwerpgroep is geworden. Hij sluit zich aan bij de SGP dat een grondige evaluatie van het proces nodig 

is.  Evenals de SGP neigt zijn fractie naar de Dorpsvariant.   

 

De heer Schaddelee constateert dat het voorstel van GS afwijkt van een lijn waar al heel wat jaren aan is 

gewerkt, nl. de Dorpsvariant. Het wijkt af van een bestuursakkoord uit maart 2015 en van de voorkeur 

van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De ChristenUnie mist vooralsnog de dringende, goede argumen-

ten om daarvan af te wijken. Leefbaarheid en bereikbaarheid staan voor zijn fractie voorop. Nu wordt 

sterk ingezoomd op bereikbaarheid en doorstroming. Hij onderschrijft insprekers die stelden dat er veel 

integraler naar de plannen moet worden gekeken. Hij roept GS daartoe op. Zowel de landelijke als de 

provinciale adviseurs ruimtelijke kwaliteit zijn kritisch geweest over de ruimtelijke kwaliteit bij Maarsber-

gen. Hoe kan die ruimtelijke kwaliteit worden geborgd?  

Het is pijnlijk dat inspreker Schumer PS moet wijzen op de eigen provinciale plannen. De PRS staat haaks 

op het voorstel dat nu voorligt. De PRS gaat over versterking van het landschap, bescherming van de EHS 

en terugdringing van verkeer. Ook staat het plan volgens inspreker haaks op de ladder van Verdaas. Hij 

vraagt gedeputeerde om een reactie. 

Bij de Westelijke variant moeten er veel kilometers worden omgereden; voor de ChristenUnie weegt dat 

ook zwaar. Diverse fracties gingen in op het aspect tijd. Enerzijds moet kwaliteit boven tijdsdruk gaan. Als 

er een kwalitatief beter besluit kan worden genomen, en daar is wat meer tijd voor nodig, dan moeten PS 

die tijd durven nemen. Aan de andere kant schreeuwen de bewoners – terecht – om een besluit. Hij 

vraagt waarom tijd een belemmering zou zijn om te kiezen voor de Bos-Beek-variant. Geen van de vier 

varianten die voorliggen is recent en volledig doorgerekend. De Dorpsvariant is ca. 10 jaar geleden door-

gerekend, de Westvarianten zijn op de achterkant van een grote sigarenkost doorgerekend en de Bos-

Beek-variant op de achterkant van een kleine sigarendoos. Voor geen van de vier plannen is er een volle-

dig doorgerekend actueel financieel plan. Waarom zou er niet voor de Bos-Beek-variant kunnen worden 

gekozen, met in achtneming van een aantal kaders?  

Hoe kijken andere fracties aan tegen een Oostelijke ontsluiting op de A12 bij Maarn? Dat maakt een on-

dertunneling bij Maarsbergen niet overbodig, maar zal de verkeersdruk in de tunnels wel verlichten.  

 

Mevrouw Arissen deelt mede dat de PvdD voor de variant is die de minste impact heeft op de natuur, de 

EHS, de minste huizensloop en die het gunstigst is voor de luchtkwaliteit, de leefbaarheid van de omwo-

nenden en de veiligheid van de verkeersdeelnemers. Maarsbergen is sterk verdeeld over welke variant 

het beste zou zijn. Ook de provincie en de gemeente zijn het niet eens. Inspreker de heer Schumer wees 

zeer terecht op de provinciale doelstellingen, verwoord in de beleidsstukken, zoals het landschap van de 

Utrechtse Heuvelrug behouden en versterken, de EHS versterken, het verkeer op de Heuvelrug verminde-

ren en Maarsbergen verkeersluw maken door middel van bundelen en omleiden. Het is de taak van de 

provincie om de veiligheid, leefbaarheid en de natuurwaarden te beschermen. 

Zij vraagt de gedeputeerde wat van de vier varianten, inclusief de Bos-Beek-variant, de impact is op eco-

logie, veiligheid, leefbaarheid en wat de kosten zijn. Dit moet helder in beeld worden gebracht voordat PS 

tot besluitvorming kunnen overgaan. De ruimtelijke kwaliteit en de ecologische impact moeten nadrukke-

lijk worden meegewogen in plaats van alleen maar op de financiële aspecten van de vier varianten te 

letten. Uitstel van besluitvorming is onwenselijk, maar het is wel nodig. In die zin sluit zij aan bij de Chris-
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tenUnie en D66 en andere fracties dat de impact van de verschillende varianten, inclusief de Bos-Beek-

variant, op de leefomgeving getoetst moet worden. Is het mogelijk de feiten zo snel mogelijk op tafel te 

krijgen, om zo op 4 juli een weloverwogen besluit te kunnen nemen?  

 

De heer Van Essen constateert dat er nog veel vragen zijn maar dat wel helder is dat een ongelijkvloerse 

kruising met het spoor nodig is. Daarover bestaat in ieder geval overeenstemming. GroenLinks is van me-

ning dat er vanuit het provinciaal belang niet echt één variant is die eruit springt. Er zijn grote verschillen 

tussen de varianten, maar die hebben voornamelijk te maken met lokale effecten. Het standpunt van de 

gemeenteraad, van de KBG en omwonenden is erg belangrijk en zal GroenLinks meenemen in het finale 

oordeel. De inbreng van de insprekers vandaag was ook in die zin bijzonder waardevol. Zijn fractie com-

plimenteert GS en de projectgroep dat zij gedurende het proces de moed hebben gehad de tijdelijke op-

lossing, die wellicht een definitieve oplossing kon zijn, mee te nemen en daarmee de scope van het proces 

hebben verbreed. Dat maakt de afweging voor PS overigens niet gemakkelijker, maar zijn fractie vindt het 

positief dat GS en de projectgroep met een open blik naar de wereld zijn blijven kijken. 

De Bos-Beek-variant noemt spreker een zeer interessante optie, die een aantal voordelen van de verschil-

lende varianten in zich verenigt. Er zijn echter nog veel onzekerheden, zoals de aanzienlijke kans dat deze 

variant duurder uitpakt dan de overige varianten. Gezien het gevoelen in deze commissie dat er op 4 juli 

toch echt een besluit door PS moet worden genomen, sluit GroenLinks aan bij het betoog van de PVV om 

een hoor- en wederhoornotitie uit te werken, zodat PS zoveel mogelijk inzicht krijgen in de Bos-Beek-

variant. 

GroenLinks begrijpt dat het verplaatsen van de tankstations geen onderdeel is van dit project, maar hij 

vraagt GS met klem om samen met de gemeente te gaan zoeken naar een manier om deze benzinestati-

ons zo snel mogelijk te verplaatsen, ook om het tankverkeer vanaf de snelweg te verminderen. Dit hoeft 

waarschijnlijk niet eens te wachten op de variantenkeuze. 

GroenLinks vindt fietsvriendelijkheid zeer belangrijk en dat aspect verdient bij de nadere uitwerking van 

de varianten veel aandacht. Hij sluit zich aan bij de oproep om deze zaak in breder verband te bekijken 

(bv. toepassing van ladder van Verdaas); dat is erg belangrijk.  

 

De heer Bosman vraagt wat er na vorige week dinsdag is gebeurd, met name als het gaat om de financie-

ring van de Bos-Beek-variant. Die variant kan alles op zijn kop zetten. Ten aanzien van het te nemen be-

sluit, brengt hij namens de SP de volgende stellingen naar voren: 

 De benzinestations moeten worden verplaatst 

 Geen uitstel meer van besluitvorming: dat verdragen de bewoners niet meer 

 Liefst geen tijdelijke omleiding, in ieder geval zo kort mogelijk 

 De bewoners zijn in meerderheid voorstander van de Westvariant met gesloten Tuindorpweg. 

Democratisch gezien is dat de variant die Maarsbergen wil. 

Dat alles leidt tot de voorlopige conclusie dat de SP voor de Westvariant kiest, maar ook wil zijn fractie 

zich laten leiden door de hoor-wederhoornotitie over de Bos-Beek-variant, zoals door de PVV werd be-

pleit. 

 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof memoreert dat er vorig jaar maart een bestuursovereenkomst is gesloten 

voor de Dorpsvariant. Bij de uitwerking van die Dorpsvariant liep men tegen een aantal lastige knopen op. 

De KBG werd gevraagd daarin mee te denken. De lastige knopen hadden te maken met de tijdelijke ont-

sluiting, en de technische complexiteit van een tijdelijke weg over het terrein Bloemheuvel, met de finan-

ciële aspecten die daarmee samenhangen en met de onteigening van woningen. Toen ontstond de variant 
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om van de tijdelijke weg rondom de West een definitieve variant van te maken. Toen dat zich aftekende, 

is er contact opgenomen met de betrokken bewoners van de Engweg. De ideeën werden ook gedeeld 

tijdens een informatiebijeenkomst, waaraan voorafgaand de bewoners van de Engweg waren geïnfor-

meerd. Tijdens die informatiebijeenkomst werden de lastige knopen belicht en werden mensen opgeroe-

pen, die nog geen zitting hadden in de KBG, om zich daarbij aan te sluiten. In een project als dit is het 

ondoenlijk om met iedere individuele bewoner het gesprek aan te gaan, maar wel is het belangrijk dat alle 

belangen vertegenwoordigd zijn in een KBG. Naar haar idee zijn alle belangen vertegenwoordigd en die 

passeerden ook vandaag weer de revue. In het provinciale mobiliteitsplan is vastgesteld dat bij aanpassin-

gen aan de provinciale weg de provincie gebruik zal maken van een provinciaal Inpassingsplan; de provin-

cie voelt zich verantwoordelijk voor de provinciale wegen en derhalve voor de bestemmingsplanprocedu-

re. De gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug heeft uitdrukkelijk gevraagd - via de wethouder - de raad de 

mogelijkheid te geven advies uit te brengen. GS zullen dat advies zwaarwegend meenemen. Om die reden 

is ook in de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug het BOB-proces van start gegaan. De toepassing van 

het PIP is derhalve vastgelegd in het provinciale mobiliteitsbeleid. Het is juist dat de besluitvorming met 

een maand is vertraagd. GS willen de gemeenteraad de mogelijkheid bieden zijn eigen proces te doorlo-

pen, uitmondend in een advies van de raad. Dat advies heeft GS inmiddels ontvangen, tezamen met het 

advies van de stuurgroep, het advies van de KBG en het advies van het college van Utrechtse Heuvelrug. 

Op 9 mei volgde er een werkbezoek van GS aan Maarsbergen. In de planning was opgenomen dat het 

collegeadvies van GS de week daaraan voorafgaand zou worden opgesteld. GS vonden dat geen goede 

zaak. Eerst wilden GS het werkbezoek afwachten en pas daarna een collegeadvies opstellen. Dat is de 

reden waarom het voorstel een maand later in deze commissie wordt besproken. Het is niet juist dat de 

berekeningen over  voorliggende varianten op de achterkant van een sigarenkistje tot stand zijn gekomen. 

De drie varianten zijn volgens de geldende ontwerpeisen doorgerekend, de zgn. AKI-normering. Het gaat 

dan om de Dorpsvariant en de Westvariant met gesloten Tuindorpweg en de Westvariant met een open 

Tuindorpweg. De commissie MME heeft over de Bos-Beek-variant memo’s ontvangen. Aangegeven wordt 

wat de verschillen zijn die met zekerheid tussen de drie varianten kunnen worden aangewezen, met het 

oog op de tunnelbakvariant, risico’s en de benzinepompen. De pompen moeten voor de Bos-Beek-variant 

in ieder geval worden verplaatst. De commissie vroeg dienaangaande om een verdiepingsslag. Ook met 

de heer Hartveld is gesproken over nadere duiding van de verschillen. Het is duidelijk dat men daarin niet 

tot elkaar komt. Dat heeft ook te maken met de ontwerprichtlijnen. Alle verschillen tussen de varianten 

zijn uitgezocht. Nu vraagt de commissie haar opnieuw de verschillen aan te geven. Graag hoort zij waar de 

commissie naar op zoek is. Moet er van de Bos-Beek-variant een zelfde soort berekening worden gemaakt 

als van de overige drie varianten, dan zal er eerst een ontwerp moeten worden opgesteld en de AKI-

berekeningen moeten daarop worden toegepast. Dat vraagt de nodige tijd en kan niet voor de komende 

PS-vergadering worden afgerond. Daar komt bij dat de verschillen groot zijn en dat de Bos-Beek-variant 

de nodige risico’s heeft. Duidelijkheid moet er aan de bewoners van de Tuindorpweg worden gegeven. Ze 

hebben nu ook weer een maand langer moeten wachten. 

Als het gaat om ondertunneling in Maarsbergen, komen steeds de benzinepompen naar voren. Omwille 

van de extra risico’s die verplaatsing van de benzinepompen met zich mee brengt, zouden GS dat graag 

buiten het project willen houden, om onnodige vertraging in de uitvoering van het project te voorkomen. 

Gebleken is nu dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug de mogelijkheden tot verplaatsing van de benzine-

pompen als parallel project oppakt. GS willen dat steunen, maar dan wel als parallel traject naast het pro-

ject ongelijkvloerse kruising.  

Gevraagd werd wat erop tegen is de Bos-Beek-variant uit te voeren. Dat heeft te maken met de kosten 

van deze variant. Wanneer de kosten geen rol zouden spelen, dan spelen de extra risico’s een rol, alsme-
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de de vertraging in de tijd. Mensen zeggen haar dat het proces al 15 jaar loopt, zodat enige vertraging 

geen probleem is. Spreekster meent dat PS eraan toe zijn om nu een besluit te nemen. 

 

De heer Schaddelee begrijpt dat de Bos-Beek-variant technische belemmeringen oplevert. Hij vraagt wat 

de technische belemmeringen van de variant zijn.  

Gedeputeerde Verbeek-Verbeek antwoordt dat er geen sprake is van technische belemmeringen maar 

van risico’s. Er moeten twee bedrijven worden uitgeplaatst, maar de provincie heeft nog niet met beide 

ondernemers gesproken. Voor de Bos-Beek-variant is uitplaatsing van de benzinepompen noodzakelijk. 

Kunnen die niet tijdig worden verplaatst, dan kan die variant niet worden gerealiseerd.  

Terugkomend op de vraag van de PvdD over de consequenties voor ecologie, antwoordt zij dat deze ui-

teraard zijn afgewogen. Zoveel mogelijk hectare natuur moet worden gespaard. Bij de Dorpsvariant gaat 

het om 1,5 ha EHS: bij de Westelijke variant met doorgaande Tuindorpweg gaat het om 1,4 ha en bij de 

afgesloten Tuindorpweg gaat het om 1,9 ha. Die natuur moet worden gecompenseerd, conform hetgeen 

in de PRS is vastgesteld. Ook is gekeken naar de gevolgen voor leefbaarheid en geluid. Voor de Dorpsvari-

ant gaat het volgens de Wet geluidshinder om een reconstructie van de bestaande weg en dat betekent 

dat de eisen aan de geluidsbelasting langs die weg gelijk blijven aan de eisen in de bestaande situatie. De 

onderdoorgang in het Dorpsplan zou voor een lichte verbetering van de geluidsbelasting zorgen ten op-

zichte van de bestaande situatie en aanvullende mitigerende maatregelen zijn dan niet nodig. Voor de 

meeste woningen langs de Woudenbergseweg zal er in de Dorpsvariant sprake zijn  van een hoge geluids-

belasting. In de Westelijke variant wordt een nieuwe weg aangelegd en is niet meer de bestaande situatie 

maatgevend, maar moet aan de voorkeurswaarden worden voldaan en die stelt strengere eisen aan het 

geluidsniveau. Bij dezelfde intensiteit van het verkeer zullen er bij een nieuwe weg waarschijnlijk wel 

maatregelen moeten worden genomen die voorheen niet noodzakelijk waren. Het voordeel bij de West-

variant is wel dat er voldoende ruimte is om geluidsbeschermende maatregelen te nemen, mocht dat 

nodig zijn. 

Wat betreft de luchtkwaliteit in de Westvariant, wordt de bron van emissie luchtkwaliteit vanuit de kern 

van het dorp naar de rand verlegd. De nieuwe situatie moet bij de uitvoering getoetst worden aan de Wet 

milieubeheer, omdat moet worden aangetoond dat de normen voor fijnstof en stikstofdioxide niet wor-

den overschreden. Is dat het geval, dan zullen er mitigerende maatregelen moeten worden genomen.  

 

Mevrouw Arissen begrijpt dat één van de verkeersvarianten nodig is vanwege de veiligheid en de door-

stroming. Is in de loop van het traject bekeken in hoeverre het mogelijk is om Maarsbergen als verkeers-

knooppunt te ontzien door middel van alternatieve verkeersmaatregelen, zoals snelheidsverlaging en 

ombuigen van verkeer? 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof memoreert dat in 2011 de volledige ontsluiting bij Maarn is onderzocht. 

Het gaat dan om de aansluiting A12 met de N227. De uitkomst was dat dit naar verwachting een forse 

verkeersaantrekkende werking zou hebben, ook tussen de N224, de N227 en Zeist en dat dit als alterna-

tief zou worden gebruikt bij de aansluiting A12, N225 bij Maarsbergen. Ook waren er nadelen voor natuur 

en landschap. De neveneffecten en de kosten waren aanzienlijk zwaarder dan de relatief beperkte voor-

delen. Van deze variant is derhalve afgezien.   

Opmerkingen zijn er gemaakt over de zeven stappen van de ladder van Verdaas. De zevende, laatste stap 

betreft nieuwe infrastructuur. Maatregelen die uitsluitend betrekking hebben op het veranderen van 

gedrag en op OV zijn onvoldoende om de onveilige situatie en ongelijkvloerse/gelijkvloerse kruising te 

voorkomen. Er is meer nodig dan gedragaanpassing of OV. Derhalve ligt nu een voorstel voor om beide 

varianten van nieuwe infrastructuur te voorzien.  
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Zij zegt voorts de heer Van den Dikkenberg toe dat het participiatraject zal worden geëvalueerd. 

De SP vroeg of er in de afgelopen week iets veranderd was aan de financiën van de Bos-Beek-varient. De 

gedeputeerde laat weten dat er dienaangaande in het provinciehuis geen wijziging is geweest. De com-

missie MME heeft een memo ontvangen met de verschillenanalyse tussen de varianten. Na het gesprek 

vorige week met de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug, is er geen overleg meer geweest. Inmiddels 

heeft de heer Hartveld schriftelijk op voornoemd memo gereageerd; die reactie heeft deze commissie in 

afschrift ontvangen.  

 

De voorzitter begrijpt dat GS de gevraagde doorrekening voor de Bos-Beek-variant niet kan produceren, 

voorafgaand aan de komende PS vergadering van 4 juli. 

 

De heer Van den Dikkenberg vraagt nogmaals hoe de weging in GS/de projectgroep heeft plaatsgevonden 

van het gemeenteraadsbesluit Utrechtse Heuvelrug.  

 

De heer Schaddelee begrijpt dat het GS advies pas kon worden opgesteld na het werkbezoek op 9 mei aan 

Maarsbergen, ook omdat het besluit van de raad van Utrechtse Heuvelrug moest worden meegewogen. 

Hij vraagt wat daarmee is gedaan; op welke wijze is dat meegewogen, omdat daarmee de gehele situatie 

is gewijzigd.  

 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof deelt mede dat gestart werd met het advies van de KBG. Daarna heeft de 

stuurgroep daarover een advies uitgebracht, vervolgens het college van Utrechtse Heuvelrug en werd er 

een besluit door de gemeenteraad genomen. Kijkend naar alle feiten en omstandigheden, is de voorkeur 

van de provincie geanalyseerd. Daarover heen zijn de voorkeuren van de gemeenteraad, de KBG en de 

stuurgroep gelegd; die hebben zwaar meegewogen. Dat alles met elkaar maakt dat GS op basis van de 

feiten niet tot een ander oordeel is gekomen, ook niet op basis van het besluit van de gemeenteraad. De 

ontwikkelpotentie van de Westvariant voor het dorp biedt veel voordelen ten opzichte van de Dorpsvari-

ant. Het verkeer wordt in die variant om het dorp heen geleid, maar daardoor blijven er wel ontwikkel-

mogelijkheden over voor het dorp.   

Tijdens het werkbezoek van GS aan Maarsbergen zijn alle varianten door alle initiatiefnemers toegelicht. 

Wellicht had dat tot een ander inzicht kunnen leiden; zou dat het geval zijn geweest, dan had dat meege-

wogen. Echter, ook dat heeft niet geleid tot een ander oordeel van het college van GS. De Westvariant 

biedt volgens GS veel voordelen ten opzichte van de Dorpsvariant.  

 

De heer Van den Dikkenberg memoreert dat de SGP verschillende keren heeft gevraagd naar kostenra-

mingen die ten grondslag liggen aan de varianten. PS werd toen medegedeeld dat die niet konden wor-

den verstrekt, gelet op de concurrentiegevoelige cijfers. Naar hij begreep, waren die gegevens al lang in 

het bezit van de KBG en de initiatiefnemers van varianten. In hoeverre zijn de concurrentiegevoelige cij-

fers op hen van toepassing? Hoe kunnen PS een afweging maken zonder complete informatie? 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof antwoordt dat de initiatiefnemers niet de meest recente berekeningen 

hebben ontvangen. Zij doelden op een oude berekening die gebruikt is om vergelijkingen te kunnen ma-

ken. PS sturen GS met ieder project op pad met een projectbudget en daar moet binnen worden gewerkt. 

De aanbestedingsprocedures moeten worden gevolgd, welke variant er ook uit komt. Willen PS de AKI-

berekeningen vertrouwelijk inzien, dan is dat akkoord, maar normaal gesproken wordt dat niet gedaan. 

Gezien de concurrentiegevoeligheid van die cijfers wil zij die niet in de openbaarheid brengen. 
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De voorzitter constateert dat de meerderheid van de commissie MME op het standpunt staat dat de be-

sluitvorming over de varianten Maarsbergen niet moet worden uitgesteld. Op 4 juli a.s. wordt het voor-

stel van GS in PS besproken. Enkele fracties hebben aangegeven wat hun voorkeur is, maar zij benadrukt 

dat er een voorstel voor ligt en geen vier-keuzenmogelijkheid. 

 

De voorzitter inventariseert vervolgens of de nog niet behandelde agendapunten aan de orde kunnen 

komen tijdens een extra vergadering die na de extra PS-vergadering van hedenavond wordt ingelast, of 

dat er nog voor de zomervakantie op een ander tijdstip een extra MME vergadering moet worden belegd. 

Zij constateert aan de hand van de reacties dat er op een ander moment een extra commissievergadering 

MME zal worden ingelast.  

 

2.4 Resterende punten Concessie Syntus 

De voorzitter geeft eerst het woord aan de insprekers.  

 

De heer Stuivenberg van de SP Leusden leest een inspraaknotitie voor. Kortheidshalve zij daarnaar verwe-

zen. De notitie wordt als bijlage aan het verslag toegevoegd.  

 

De heer F. Groosmuller leest eveneens een inspraaknotitie voor. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen. De 

notitie wordt als bijlage aan het verslag toegevoegd.  

 

De voorzitter geeft de commissie gelegenheid vragen te stellen aan de insprekers.  

 

De heer Joustra legt het volgende aan de heer Stuivenberg voor. De heer Stuivenberg had het over actie-

bereidheid, dat de actiebereidheid groot is en dat er felle acties kunnen volgen. Hij vraagt wat die acties 

inhouden en tegen wie die gericht zijn. Op 31 maart 2016 heeft de SP ingestemd met een raadsmotie die 

bijna door alle fracties werd ingediend over de concessie die aan Syntus is verleend, wat betreft het OV 

voor Leusden. Daar staan verschillende punten in. Wat mist de inspreker aan deze motie wat hij nu pro-

beert te bereiken?   

De heer Stuivenberg wijst erop dat de SP niet in de raad van Leusden vertegenwoordigd is. Zijn fractie 

heeft derhalve niet met deze motie ingestemd. De SP dreigt overigens niet met acties. Wel wordt gecon-

stateerd dat in de gemeente Leusden de actiebereidheid groot is en dat de Leusdenaren de SP vertellen 

dat ze graag actie willen voeren. Het gaat hier om een breed gedragen probleem en daarom zal de SP wel 

steun verlenen aan eventuele acties. Welke acties het zijn ligt voornamelijk aan de bewoners van Leus-

den. De SP is principe geen voorstander van zomaar actie voeren, maar als er acties gevraagd worden, 

dan zal de SP dat faciliteren.  

 

De heer Bosman memoreert dat de gedeputeerde stelde dat er juridisch gezien geen structurele wijzigin-

gen mogelijk zijn, in het eerste jaar na de gunning. Hij wil dit omdraaien. Zijn er volgens de heer Stuiven-

berg nog zaken aan de orde in deze dienstregeling die de uitvoering van wetten en regels juist in de weg 

staan? Hij vraagt naar de meest gehoorde argumenten die men verneemt met de inzameling van de 2500 

handtekeningen. Waarom is de buurtbus geen goed alternatief? 

 

De heer Stuivenberg antwoordt dat er inderdaad wetten en regels zijn die hierdoor belemmerd worden, 

zoals de Participatiewet. Er wordt van burgers verwacht dat ze zich inzetten met werk voor behoud van 

een uitkering. De Participatiewet geeft aan dat er handvatten voor de bevolking moeten zijn om daaraan 
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gehoor te geven. Dat wordt ze ontnomen door de verandering van het OV. Iemand met een psychische 

beperking vindt 100 meter over straat lopen soms al een probleem. Een lengte van 600 meter of een ki-

lometer is zelfs onoverbrugbaar. Dat gaan betrokkenen niet voor elkaar krijgen, ook niet met de beste 

psychiaters. Zij kunnen derhalve niet meer voldoen aan de uitvoering van de Participatiewet en dreigen 

hun uitkering kwijt te raken.  

De buurtbus is geen alternatief. In de spits zit lijn 77 in ieder geval voor de helft vol met 20 tot 25 reizi-

gers. Een buurtbus kan slechts 8 personen vervoeren. De buurtbus rijdt van Achterveld naar Leusden met 

mensen die uit de dorpen afkomstig zijn. Daar kunnen de reizigers uit de wijken Bosveld, Munnikhoven, 

Langenbeek etc. niet meer bij. Bovendien rijdt die bus niet verder dan het centrum van Leusden en slechts 

1 x per uur. Heel makkelijk wordt gezegd dat er 8 x per uur wordt gereden, maar voor 6000 bewoners van 

de zuidelijke wijken van Leusden gaat dat verhaal niet op. Bovendien wordt een buurtbus door vrijwil-

ligers bestuurd. Dat is onacceptabel. Er wordt wel geld aan de kaartjes verdiend, maar er wordt geen geld 

aan de chauffeurs uitgegeven. Dat is naar het oordeel van de SP verdringing van arbeid.  

 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof gaat in op de openstaande vragen van de SP naar aanleiding van de knel-

puntenanalyse. 

De SP vindt directe communicatie tussen de buurtbussen en de grote bussen van belang. Zij is dat met de 

SP eens. De communicatie verloopt via de verkeerscentrale van de vervoerder. 

Wat betreft de rolstoelgebruikers in de bus, gaf de SP aan dat deze soms vier van de acht zitplaatsen in-

nemen. Toegankelijkheid in de bus is belangrijk; daar zullen de bussen ook voor worden uitgerust. Nog 

niet duidelijk is hoeveel plaatsen dit gaat kosten, omdat dit afhankelijk is van de materiaalkeuze van Syn-

tus.  

De SP vindt dat werknemers vroegtijdig moeten meepraten met een nieuw jaarlijks vervoerplan; dit is nu 

niet gebeurd. Spreekster geeft aan dat er sprake was van een andere situatie, gelet op het aanbeste-

dingstraject. Het is aan de vervoerder hoe deze zijn informatie ophaalt voor het vervoersplan. De provin-

cie wordt daarbij betrokken.  

De SP geeft aan dat Qbuzz en Syntus op de dikke lijnen in en om Utrecht gaan concurreren, dus meer rit-

ten. Gevraagd werd naar het gevolg daarvan voor de dunne lijnen. De gedeputeerde geeft aan dat er in en 

rond Utrecht sprake is van twee concessies, nl. Qbuzz en Connexxion. Er komt meer aanbod maar in en 

rond Utrecht heeft dat geen consequenties voor de dunne lijnen. Daarvan is pas sprake als men verder 

van de stad Utrecht af komt. 

De SP meldde dat 25 chauffeurs geen groot rijbewijs hebben en nu in dienst zijn van Connexxion en de 

buurtbussen gaan bemensen. Welke medewerkers er door de nieuwe vervoerder moeten worden over-

genomen, ligt vast in de wet, nl. mensen met vaste contracten. Hoe Syntus dat gaat doen is de vraag. De 

wet schrijft voor hoe dit qua personeel geregeld moet worden. Gezien het aantal dienstregelinguren die 

in de concessie zijn aangeboden, is de verwachting dat er meer chauffeurs nodig zullen zijn, naast de 

buurtbussen die met vrijwilligers gaan rijden.  

In de aanbesteding is er nadrukkelijk gekozen voor vraaggericht OV. GS realiseren zich heel goed dat er in 

sommige gevallen voor mensen sprake kan zijn van een achteruitgang, bv. tussentijds overstappen op een 

andere lijn. Specifiek doelt de SP op lijn 17, die vanuit de centrale as gaat rijden. Daar is inderdaad een 

langere loopafstand voor nodig. Mensen die minder goed ter been zijn, kunnen gebruik maken van de 

buurtbus. In de concessie is geregeld dat, mocht een bus vol zitten, Syntus ervoor moet zorgen dat wach-

tende passagiers ook mee kunnen rijden. Op specifieke lijnen waar een buurtbus wordt ingezet, is de 

verwachting van Syntus dat ze daarmee voldoende capaciteit hebben, omdat ervan wordt uitgegaan dat 

mensen toch voor de hoog frequente bussen zullen gaan kiezen. Dat zal na een jaar worden geëvalueerd 
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en dan zal blijken of de verwachting van Syntus uitkomt. Zij verwacht dat Syntus een en ander in het 

nieuwe vervoersplan zal meenemen.  

Zij zal richting Syntus aangeven dat de stichting, waar de SP namens spreekt, bij het nieuwe vervoersplan 

wordt betrokken. Leusden kent mooie initiatieven waarbij door de SP wel kanttekeningen worden ge-

plaatst, zoals de 50 plus belbus en de regiotaxi, die voor veel mensen een drempel is, aldus de SP. De pro-

vincie zal met Syntus nagaan hoe de communicatie kan worden verbeterd om die drempel weg te halen. 

Wat betreft de lijnvoering kan de gedeputeerde geen ander aanbod doen dan nu door Syntus voor het 

eerste jaar is gedaan. 

 

Sluiting 

De voorzitter rondt deze vergadering af en deelt mede dat er op korte termijn een extra commissieverga-

dering MME zal worden ingelast om de nog niet behandelde agendapunten af te wikkelen. 

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.   


