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lnspraak Commissie MME Staten

Ruud Hartvelt, ondernemer in Maarsbergen, pragmatísch denker vanuit de

menselijke maat en sinds 201,1, als burgerparticipant nauw betrokken bij de

ondertunneling in Maarsbergen en mede-initiatiefnemer van het

Ha rtvelt/H uyser Dorpspla n.

Volgens mevrouw Jacqueline Verbeek, uw en onze gedeputeerde, zijn wij er al

sinds 2006 "mee bezig", dringt het ministerie aan op besteding van het

beschikbaar gestelde geld, en is door een te benauwde scoop het technische

brein van "de mannen" van de heer de Vries van ProRaíl uitgeput en blíjkbaar

reden nu "eindelijk" te beslissen.

Door het gebrek aan overtuiging dat spreekt uit de diverse opmerkingen ga ik

er vanuit dat vermoeidheid de overheersende factor is geworden, daar waar

het in de beslissende fase, juist in het geheel niet mag meespelen.

Als betrokken burger, is het erg frustrerend te moeten zien hoe de project- en

stuurgroep van de ondertunneling omgaat met de vragen gesteld door de

Gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug rondom opzet en financiën van de

Bos Beek Variant.

Als betrokken burger is het zeer demotiverend dat vanuit machtspositíes wordt
gehandeld om gegevens niet te hoeven of te willen verstrekken, beelden

worden opgeroepen om verwarring te zaaien (open "bak" Bos Beek Variant) en

tenslotte de zaak af te doen met "veel te duur" en dat bovendien erg slordig te

onderbouwen.

Het kan toch niet zo zijn dat wij anno 201'6 niet in staat zijn

a. om te handelen en mee te denken als er zich een snel veranderende

situatie voordoet

en

b. nog steeds te handelen vanuit een gescheiden aanpak zonder

samenhang,

en

om, indien zich een veranderende samenhang voordoet, nl. verplaatsing

van2 benzinepompstations uit de kom van het dorp (in plaats van

uitbreiding daarvan), dit alsnog integraal te kunnen aanpakken.

c





U staat nu voor een beslissing welke er voor zorgt dat het dorp Maarsbergen

níet meer voor 2070 in de boeken voorkomt, waarin de verkeersdoorstroming
vanuít het achterland goed is geregeld en het leefklimaat sterk is verbeterd.

Leun daarom niet achterover, maar maak, evenals de Gemeenteraad van de

Utrechtse Heuvelrug dat deed, nog explicietere afspraken met de projectgroep

teneinde binnen een aantal maanden de Bos Beek Variant ook "scherp" te
hebben, zowel qua ontwerp als financieel en binnen dezelfde tijd tegelijkertijd
scherp te acteren en helderheid te hebben omtrent de verplaatsing van de

benzinepompstations.

De conclusie zal straks zijn:

ER IS EEN GEZOND VERSTAND VARIANT NI. ,DE BOS BEEK,VARIANT





$*Er
d.lr"n. 5(A

Maarsbergen, 72 juni 2016
Goede middag beste mensen, geachte voorzitter, leden van de raad,

i.h,b. u gedeputeerden en overige aanwezigen.

lk beschouw het als een voorrecht hier te mogen inspreken, zeker vanwege het grote belang voor
een toekomstig mooi dorp Maarsbergen.

Opnieuw moeten we als dorpelingen weer in het geweer komen tegen onze GemeenteRaad, dat is
nog het trieste, want zij is weer eens geen afspiegeling van wat er leeft in het dorp, is daar geen

provinciale cursus voor ?

Want je zou toch zeggen, je afvragen, die ezels stoten zich toch niet 2x aan dezelfde steen?

Ooit heb ik samen met zakenvriend Ruud Hartvelt de gemeenteraad met uiteindelijk alle belangen

verenigingen van het dorp achter ons, kunnen overtuigen dat een prachtig druk
kruispunt met een kleine hele dure spoortunnel geen oplossing zal met zijn maar weggegooid geld

Ook toen was de gemeenteraad vergeten dat er ook mensen woonden in hun dorp Maarsbergen

met een zeer gezond verstand, het dorp werd echter niets gevraagd.

Maar dat is toch nog goed gekomen, en het voortschrijdend inzicht bracht ons nog verder, een nog

mooier plan, maar de GR kon het even zo vlug niet volgen en voelde zich gepasseerd ?

Ze wonen er ook niet !!

Toen wij nog als dorpscomite van de provincie vernamen dat ze overwogen om tijdelijk om de west

te gaan, gaven wij vorige jaar direct zeer eensluidend aan dat, dat, dan ook voor altijd kon zijn,

wij mochten daar destijds zelfs helemaal niet aan denken, dus beschouwde ook ik, als

initiatiefnemer van de Dorpsvariant, het direct als een mooi groot cadeau.

Dit hadden wij niet durven dromen, wel eerder aan gedacht, maar werd al veel eerder

weggewimpeld.

De vervolgens ingestelde klankbordgroep was dat voor bijna 80% eens en wisten dat, ook dat,

zij toevallig, een zeer evenredige vertegenwoordiging was van het gehele dorp.

Maar de gemeenteraad woont er niet, en onze wethouder die was ook voo¡ voor een toekomstig
mooi dorp en dat nemen ze hem dan ook nog kwalijk, soms...........

het moet toch niet gekker en idioter worden in de politiek, ze moeten er zijn voor de wensen van

het dorp en haar mensen, hoe moeilijk kan het zijn.

Opnieuw vergat dus een groot deel, helaas zelfs een meerderheid van de GR dat er mensen

woonden en wonen in Maarsbergen met ook een overtuigde gezonde mening, die je wel moet
horen, maar dat is u inmiddels nu voldoende duidelijk denk ik, hopelijk inmiddels ook de GR,

zou wel zo leuk zijn.

De inmiddels 3 varianten, door mij eerder een VW, Mercedes en Maserati genoemd, maakt dat

niet anders, OM DE WEST is het best en dat de GR zoals verschillende GR-leden nota bene in de

wandelgangen opmerkten dat ze nog iets hadden te vereffenen met de prov. en het college, dat

vond en vind ik zeer laakbaar en dat juist de mensen van dit soort politieke spelletjes doodziek en

de dupe worden, de raad moet gewoon doen wat een zeer grote meerderheid wenst en wat ook

elk gezond verstand verlangt. Eigenlijk is het een grote schande en dan straks de politiek weer
klagen dat de stemmers niet komen opdagen en een commissie instellen om uit te vissen hoe dat

toch komt, GR doe toch a.u.b. eens normaal.



De GR gedraagt zich als een door de ouders zeer beledigd kind, en steekt vervolgens het huis in
brand, gelukkig maar dat er geen kinderen of gezinsleden konden omkomen.

Dat er mensen aan de Engweg; een 6 tal woningen royaal gecompenseerd dienen te worden voor
verlies van eventueel woongenot werd ook door diezelfde GR gewoon weggestemd,
onbegrijpelijk toch. Wel voorstemmen om valse hoop te kweken voor de BosBeekvariant, ik ben
nergens tegen maar wel uitgesproken voor, voor OM DE WEST sorry maar dat zal wel
vanwege mijn natuurlijk beperkte gezond verstand zijn.

Wij rekenen er echt op dat u toch OM DE WEST gaat en de woningen die hier hinder van hebben
compenseert, de onzin dat het naar Maarn toe wordt geisoleerd is helemaal belachelijk, fietsers
kunnen er sneller en autoluw heen en auto's kunnen tijdens de spits en ophoudend spoor- en
verkeersdrukte en verkeerslichten er straks zeker 5 minuten eerder zijn dan nu en dat vice versa !!

Laten we dit omarmen en ik houd me nu maar vast aan het feit dat de provinciale weg van de
provincie blijft en zij beslissen over deze omlegging dus juist niet dwars door het dorp voor de
nabije toekomst het zou bijna opnieuw een zeer foute historische beslissing zijn, ik beschouw OM
DE WEST als een cadeau van de provincie en pak het uit als een dankbaar kind.

Wel zou ik in deze participatie maatschappij wel eens willen laten toetsen en weten of dat je een
totale overduidelijke bevolkingswens van ruim 80%zo maar kan
negeren en dat in dit geval zelfs door de provincie uitgelokt. Dit gaat om het gehele dorp en de
bewoners zijn toch de belangrijkste partij.
Staat voor negeren daarvan geen straf op ter vervolging ?

lk reken op de goede afloop dus op een juiste beslissing; OM DE WEST.

En wat mij betreft, als er gekozen wordt voor de Dopsvariant beginnen we gewoon van voren af
aan, want dan wordt en is er niet recht gedaan aan wat inmiddels door een grote meerderheid
wordt gewenst en dan hebben wij pas echt een rekening openstaan bij de gemeenteraad.

Met een zeer patentelijke dank, voor uw aandacht.

Jan Huyser
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Landgoed Anderstein en de EHS compensatie 13 juni 2016

Geachte voorzitter, dames en heren,

De ecologische hoofdstructuur, de EHS, ziet toe op behoud van kwetsbare kerngebieden

zoals bossen en landgoederen, wanneer deze onttrokken worden voor wegen aanleg' De

Boswet voorkomt dit: elke aantasting van de EHS moet gecompenseerd worden met

dezelfde omvang van die aantasting, volgens het principe: 'Een boom voor een boom'. De

enige adder onder het gras is, dat het niet per se op hetzelfde terrein hoeft te gebeuren.

M.a,w, bos kappen in Maarsbergen mag gecompenseerd worden door dezelfde hoeveelheid

bomen te planten langs het spoor bij Driebergen'

ln alle varianten worden bomen gekapt en dus de EHS aangetast. Voor de Westvariant met

open Tuindorpweg L,4ha, voor het Dorpsplan iets meer, 1,5 ha, voor de West met gesloten

Tuindorpweg nog meer vanwege de extra bosweg, 1,9 ha en voor de Bos/Beek is mijn

inschatting meer dan 2 ha, omdat de rotonde noordelijker wordt aangelegd'

Landgoed Anderstein, de familie Van Beuningen, heeft op 24 februari, in hun zienswijze aan

de Provinciale Stuurgroep N226, hun voorkeur uitgesproken voor de Westvariant met open

Tuindorpweg.Zijziln één van de belangrijkste dragers van onze pet¡t¡e 'Om de WEST is het

BEST'. ln deze zienswijze geven zij aan dat ze eerder voorstander van het Dorpsplan waren,

maar dat ze door voortschrijdend inzicht besloten hebben voor de Westvariant te gaan. Die

biedt toch de meeste kansen voor het dorp. De keuze voor de open Tuindorpweg heeft te

maken met het feit, en ik citeer'dat de eenheid van het landgoed hiermee zo maximaal

mogelijk wordt beschermd en in stand gehouden wordt'. De gesloten Tuindorpweg betekent

een extra bosweg over hun terrein.

Terecht dat Landgoed Anderstein de aantasting van het famílieb ezil zo klein mogelijk wil

houden. Het is dan ook volstrekt onrealistisch te denken dat ze op enig moment hun

voorkeurvoor de Westvariant in zullen ruilen voor een rotonde in hun voortuin én twee

wegen over het landgoed: de weg van de rotonde naar de A1.2 én de bosweg naar Maarn. lk

heb het dus over het voorgestelde tracé van de Bos/Beek variant. De gemeenteraad van de

Utrechtse Heuvelrug is nu naarstig op zoek naar budget om de B/B te kunnen realiseren. lk

denk dat het aspect van medewerking van Landgoed Anderstein aan deze variant veel

crucialer is. En volgens mij gaat hem dat echt niet wordenl

De landgoedeigenaren, de familie Van Beuningen, hebben dus met het dorp samen gekozen

voor de Westvariant. Zij hebben hierbij toegezegd het verlies aan EHS en ik citeer'in royale

matete willen compenseren d.w.z. in gelijke of grotere mate dan de aantasting en welop

eigen grondgebied', Het betekent dat in ieder geval de L,4 -L,9 ha EHS op grondgebied van

Maarsbergen wordt gecompenseerd en niet verdwijnt naar elders. De familie bezit gronden,

die omgevormd kunnen worden tot bos. Dit is toch een heel bijzonder aanbodl

Anderstein heeft zich verder bereid verklaard om met de provincie en gemeente de

dorpskern van Maarsbergen in het gebied tussen Woudenbergseweg, Tuindorpweg en het

tracé door woningbouw en inrichting van het dorpsplein kwalitatief een flinke boost te

geven. Een groot deel zowel bedrijventerrein als woningen waar we het over hebben, is

L



eigendom van de familie. De Bos/Beek biedt weinig mogelijkheden voor woningbouw, want
op de tunnel kan namelijk niet gebouwd worden.

Hoe fijn is het niet dat Landgoed Anderstein meewerkt aan het realiseren van de

Westvariant? Dat ze bereid zijn om op eígen terrein de EHS te compenseren én mee te
willen investeren in een mooi nieuw dorpshart. Tegen deze cadeaus gaat u voor
Maarsbergen toch geen 'nee' zeggen?

Gezond Maarsbergen heeft er alle vertrouwen in dat Provinciale Staten het voorstel van

Gedeputeerde Staten overneemt en de enige juiste, toekomstbestendige keuze voor ons

dorp maakt en dat is een westelijke rondweg. Het zal de leefbaarheid van het dorp enorm
vergroten!Onze starters in de nieuwbouw, de Marezhof, die in grote getale de petitie

hebben ondertekend, zullen in Maarsbergen willen blijven, een gezin stichten en daarmee

ons dorp en onze basísschool een mooie toekomst gevenl

lk dank u

Namens Gezond Maarsbergen
Olga Matthijssen
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Zienswiize College van Kerkrentmeesters van de PKN gemeente Maarn:Maarsbergen

Voorzitter, mevrouw de Gedeputeerde, geachte Statenleden en commissie leden,

Graag maken wij als college van kerkrentmeesters van de PKN gemeente Maarn-

Maarsbergen gebruik van de gelegenheid om vanmiddag in te spreken. En we doen dat

vanwege ons grote belang bij uw tracékeuze van de N226 inzake de ondertunneling, omdat

we eigenaar zijn van het rijksmonument de Dorpskerk in Maarsbergen.

Wij pleiten sterk voor het voorstel van het college van GS, omdat dat voorstel grote

voordelen heeft voor Maarsbergen.

We moeten er niet aan denken dat u besluit de Dorpsvariant te realiseren. Want dat

betekent dat op 10 meter afstand van de voorgevel van de Dorpskerk er een grote tunnelbak

komt te liggen.

Ons rijksmonumentmonument is een prachtig gebouw en vormt het hart van het dorp

Maarsbergen, Maar is ook een kwetsbaar gebouw. Je hoeft echt geen deskundige te zijn om

te begrijpen dat, wanneer er op zo korte afstand zulke ingrijpende werkzaamheden worden

uitgevoerd, damwanden worden geslagen, het niet ondenkbaar is dat er schade ontstaat aan

ons monument.

En het is vrijwel zeker dat de monumentale beuken, die voor de kerk staan, het niet zullen

halen. Daarnaast is het echt geen gezicht. De kerk staat nu wat op een kleine verhoging en

komt dan vergeleken met de omgeving in een soort laagte te staan bij de tunnelbak met

hekken erom heen.

lk vraag me af of er elders in de provincie naast een vergelijkbaar rijksmonument een

dergelijke tunnelbak is gegraven, terwijl het helemaal niet nodig is.

Ook tijdens de aanleg geeft de Dorpsvariant lange tijd veel meer overlast in zowel het dorp

als in het buitengebied. Een periode van 1.5 tot 2 jaar lang moet er o.a. over een smalle

weg als de Griftdijk omgereden worden. Erg gevaarlijk voor iedereen, met name voor de

fietsers. Ook de bereikbaarheid van de kerk zal in die periode erg moeilijk zijn, wat zeker bij

bijzondere diensten erg ongewenst is.

Het verwondert ons zeer dat de gemeenteraad in haar beraadslagingen niet over deze

overlast tijdens de uitvoering van de Dorpsvariant heeft gesproken.

We vormen, ook als kerkelijke gemeente als Maarn en Maarsbergen, een gemeente en

hechten er zeer aan dat die verbinding tussen die twee dorpen goed is. Daar is dan lange tijd
geen sprake van. Ook voor de middenstand van Maarn lijkt ons dat zeer schadelijk.

Wij begrijpen het meerderheidsbesluit van de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug u

te adviseren voor de Dorpsvariant dan ook echt niet.



Voor u ligt een voorstel van GS, wat goed is voor het dorp Maarsbergen en veel minder

overlast tijdens de uitvoering geeft en daarom dan ook brede steun krijgt van de inwoners.

De Westvariant biedt ook veel mogelijkheden een prachtig dorpshart in Maarsbergen te
maken. Verkeersluw, dus goed voor de fietsers. Kortom, een mooie kans de leefbaarheid in
Maarsbergen sterk te vergroten.

En, voor ons heel belangrijk, de Westvariant geeft een prima verbinding tussen Maarn en

Maarsbergen.

Maarsbergen heeft meerdere mooie cultuurhistorische gebouwen en in Maarsbergen ligt

het landgoed Anderstein. De eigenaren van landgoed Anderstein, de familie van Beuningen,

staan achter de Westvariant en willen graag meewerken met zaken als natuurcompensatie

en verplaatsen van tankstatíons. We kunnen dus samen een prachtig dorp van Maarsbergen

maken.

Met andere woorden bij uw keuze voor de Dorpsvariant wordt Maarsbergen voor altijd

doorsneden door verkeer van elders en bij uw keuze voor de Westvariant kan de

leefbaarheid in Maarsbergen sterk verbeterd worden.

Tenslotte het proces. lk wil de gedeputeerde mevrouw Verbeek graag complimenteren voor

de manier van het betrekken van belanghebbenden bij dit project.

Een mooi voorbeeld van hoe je als bestuur de betrokkenheid van iedereen op een moderne

wijze organiseert.

De Klankbordgroep, uitstekend gefaciliteerd door de provincie, de gemeente en ProRail,

heeft zeer intensief meegedacht naar de beste oplossingen met als uitkomst een duidelijke

meerderheid voor de Westvariant. Maar er is wel stevig gediscussieerd in Maarsbergen. Het

is ook heel normaal om op te komen voor je belang. Maar dat discussiëren hoort helemaal

niet bij Maarsbergen.

lk ben er dan ook van overtuigd dat, nadat u als Provinciale Staten een besluit hebt

genomen, de eenheid in Maarsbergen er weer is en we allen gaan voor de belangen van het

hele dorp. En we samen het dorp opnieuw inrichten bij uw keuze voor de Westvariant. Bij de

Dorpsvariant is er nauwelijks wat in te richten.

En dan denken we aan ieders belang, van die fietsers, van de Woudenbergseweg, van de

Tuindorpweg en van de Engweg. Aan de belangen van het hele dorp.

Als Dorpskerk willen we ons daar graag voor inzetten

Namens het College van Kerkrentmeesters van de PKN gemeente Maarn-Maarsbergen,

Dick Veldhuizen
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lnspraakreactie gemeente Woudenberg

Geachte commissie,

Dank voor de mogelijkheid in te kunnen spreken. Mijn naam is Gijs de kruif en als wethouder Verkeer
in de gemeente Woudenberg wil ik kort in gaan op de ondertunneling van de N226 in Maarsbergen.

Woudenberg volgt al geruime tijd het proces rondom de voorbereidingen en besluitvorming. De

N226 vanuit Woudenberg richting de 412 is namelijk van essentieel belang voor de bereikbaarheid
van ons dorp. De gemeente Woudenberg is dan ook groot voorstander van de verbetering van de

bereikbaarheid en doorstroming op de N226 door aanleg van een tunnel onder het spoor. Wij
hebben daarnaast veel begrip voor de keuze voor een duurzame verbetering van de leefbaarheid in

Maarsbergen door het aanleggen van een langere tunnel.

Het voornaamste belang van de gemeente Woudenberg ligt in de bereikbaarheid tijdens de bouw
van de tunnel. De werkzaamheden zullen naar verwachting namelijk meerdere jaren duren. Bij de

aanleg van de tunnel conform de 'Dorpsvariant' is het huidige tracé van de N226 gedurende deze

periode niet of zeer beperkt bruikbaar voor verkeer van en naar Woudenberg. Een tijdelijke
omleidingsroute zal onvoldoende capaciteit bieden voor de afwikkeling van het verkeer. Dit leidt tot
congest¡e van en naar Woudenberg. Bij de uitvoering van de 'Dorpsvariant' maken wij ons derhalve
ernstige zorgen over de volgende drie zaken:

t. De verslechtering van de bereikbaarheid voor inwoners van Woudenberg, ondernemers en in het
bijzo nder de tra nsportbed rijve n ged u re nde meerde re ja re n.

2. De verwachting dat het verkeer andere routes gaat kiezen en dat met name de N224 zwaarder
belast wordt. Op dit moment staat de leefbaarheid van het deel Stationsweg Oost qua

leefbaarheid al onder druk en bij een toename van verkeer zal dit probleem logischerwijs alleen
maar toenemen.

3. De waarschijnlijkheid dat verkeer sluiproutes zal kiezen over gemeentelijke wegen in het
buitengebied. Dit zijn veelal smalle wegen en volstrekt ongeschikt voor de afwikkeling van grote

stromen verkeer. Sluipverkeer zal onveiligheid en schade aan wegen en bermen tot gevolg

hebben.

Alles overziend, pleit de gemeente Woudenberg voor een variant waarbij de tunnel aangelegd kan

worden, terwijl het huidige tracé van de N226 tijdens de bouw gebruikt kan blijven worden voor
verkeer van en naar Woudenberg. Wij kunnen ons daarom vinden in het advies dat in het
statenvoorstel in weergegeven.

Gijs de Kruif

Wethouder Verkeer
Gemeente Woudenberg
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Geachte leden van de Commissie MME,

Mijn naam is Ronald Letema, ik ben voorzitter van VBMM - Vereniging Bewonersbelangen Maarn-
Maarsbergen.

VBMM richt zich m.b.t. de belangenbehartiging voornamelijk op de ruimtelijke ontwikkelingen in

onze leefomgeving. Het spreekt voor zich dat VBMM participeert in het project "Onderdoorgang
N226 - Spoor Utrecht / Arnhem".

ln mijn betoog wil ik mij enkel richten op het proces en dan met name de rol die de KBG heeft
ingenomen.

participeren was welkom).

varianten. KBG neemt een positieve grondhouding aan t.a.v. de Westvarianten.

van Maarsbergen.

hebben van zich laten horen.

het basisrapport verder uitgewerkt.

het Dorpsplan en 7To onthoudingen

deze in januari 2016 aan de raad gepresenteerd.
lk heb begrepen dat gedurende de dialoog tussen de Raad/ClE en "N226 in Goede Banen" de

KBG in diskrediet gebracht.
Mij is bekend geworden dat vragen zijn gesteld m.b.t. de representativiteit van de KBG.

Wat mij bevreemde bij deze vergadering is dat min of meer alle fracties haar standpunt al

hadden ingenomen.

Dorpsplan variant.

startpunt van "Gezond Maarsbergen".
Vanaf eind maart is heeft dit burgerinitiatief van zich doen spreken.

Circa 65% van alle inwoners van Maarsbergen (van 18 jaar of ouder) ondertekend de
petitie om een variant om de West te kiezen.

1



Afgelopen twee weken probeert een paar inwoners van Maarsbergen - in analogie met het in
diskrediet brengen van de KBG - nu deze petitie te bagatelliseren. De brief die ik gezien heb is
ondertekend door een zestal mensen. Het betreft hier één echtpaar (de zwager en zus van Kors
Pater), twee dames wonende aan de Engweg en een zus van één van deze dames - wonende in
Maarsbergen.

Met vriendelijke groet,

Ronald Letema
Voorzitter VBMM

Bijlage:
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lnspreken Provinciale Staten Utrecht, Cie Milieu, Mobiliteit en Economie (13 juni 2016)

'Heuvelrug in Goede Banen'

Mijn naam is Dick Schumer en ik ben inwoner van Maarsbergen. lk maak deel uit van de

bewonersgroep Heuvelrug Zuid-Oost en wil graag inspreken over het initiatief 'Heuvelrug in

Goede Banen'.

Dames en heren, leden van de Provinciale Staten, graag willen wij - als breed gesteunde

bewonersgroep Heuvelrug Zuid-Oost - de discussie over de ondertunneling in Maarsbergen

aanscherpen, juist door deze in een breder perspectief te plaatsen.

Wij vragen u:

1. Werk vanuit een integrale visie zodat projecten binnen de Utrechtse Heuvelrug in

onderling verband worden beschouwd;

2. Hanteer daarbij zowel de Gemeentelijke als Provinciale structuurvisie als

uitgangspunt;

3. Focus op verluwing van het verkeer en ontsnippering van de Utrechtse Heuvelrug.

Laat me deze drie punten nader aan u toelichten.

1. Ten eerste: Op dit moment spelen gelijktijdig verschillende discussies: de ondertunneling

bij Maarsbergen, een turborotonde bij de Donderberg in Leersum, het al dan niet

aanleggen van ecoducten over de N226 en N227; verlaging van de maximumsnelheid, en

de wens tot nieuwbouw.

Al deze plannen en ontwikkelingen worden los van elkaar bezien. Er lijkt geen sprake van

integraal beleid noch worden de plannen getoetst aan het beleid zoals eerder is

vastgesteld in de al genoemde structuurvisies van Gemeente en Provincie.

Ontegenzeglijk zal een aantal van deze plannen zonder flankerend beleid en zonder een

integrale visie door een aanzuigende werking leiden tot meer ook (boven)regionaal

autoverkeer.

Het is immers inmiddels genoegzaam bekend dat een betere verkeersdoorstroming door

meer infrastructuur leidt tot meer verkeer, en uiteindelijk wederom tot meer

opstoppingen.

Dit past niet in uw visie op de Heuvelrug.

1



Denk in dit verband bv. aan de ervaringen met de A4 nabij Leiden of aan de aanzuigende

werking voor verkeer zoals deze al is voorzien voor de N226 in het PlanMER

Mobiliteitsplan van de Provincie Utrecht van November 2013 (HasKoningDHV).

2. Ten tweede: ln de structuurvisies, die ontstaan zijn na uitvoerig onderzoek en verwerven

van breed draagvlak, hebben de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Provincie Utrecht

zich nu juist klip en klaar verbonden aan enkele centrale beleidsuitgangspunten:

vermindering van de verkeersdruk en versterking van het landschap op de Utrechtse

Heuvelrug .

U zegt bv. dat het landschap Utrechtse Heuvelrug behouden en versterkt dient te

worden wat betreft 'robuuste eenheid' en 'dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

versterkt dient te worden door "een beschermingsregime nee, tenzij", om vervolgens te

stellen 'dat u de gemeenten vraagt als onderdeel van een goede ruimtelijke ordening bij

ontwikkelingen in de nabijheid van de EHS te voorkomen dat deze een negatieve invloed

hebben op het functioneren van de EHS'.

Wij onderschríjven deze uitgangspunten van harte.

Maar, deze uitgangspunten moeten dan natuurlijk wel doorwerken in uw concrete

beleid.

3, Ten derde: Wij vragen u gezien het voorgaande, daarom eerst alle mogelijkheden te

onderzoeken om het verkeer binnen de Utrechtse Heuvelrug te vermínderen.

U heeft dit in uw provinciaal toetsingska der, de zevensprong van Verdaos, inzichtelijk

vastgelegd !

Maak vervolgens een keuze voor die infrastructurele aanpassingen - zoals de vandaag

ter discussie staande ondertunnelingsvarianten - die minimaal effect hebben op de

groene waarde, veiligheid bieden (bewoners, fietsers, dieren) en de leefbaarheid

ondersteunen. Neem daarbij van meet af aan concrete flankerende maatregelen om het

aanzuigende effect op het verkeer te verminderen.

Denk aan snelheidsverlaging op de N225, N226 en N227, afwaardering wegen, optische

versmalling, verkeersdrempels, omleiding, bewegwijzering, rekeningrijden en dergelijke.
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En streef daarbij gelijktijdig naar een verdere ontsnippering van de Groene Heuvelrug,

opdat de natuur de ruimte en robuustheid krijgt die nodig is voor de door u gewenste

duurzame ontwikkeling.

Dames en heren, onlangs heeft u van ons een document ontvangen waarin wij onze

aanbevelingen verder onderbouwen en uitwerken. Dit document is ondertekend door tal

van lokale organisatíes, landgoedeigenaren en bewoners in Utrechtse Heuvelrug.

Ook de Natuur en Milieufederatie Utrecht, het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten en

het Utrechts Particulier Grondbezit onderschrijven deze visie zoals ook blijkt uit hun

schrijven aan u van 6 junijongstleden.

Gezamenlijk vragen wij u om uw eigen structuurvisies te respecteren en te concretiseren tot

integraal beleid en werk te maken van verkeersverluwing en ontsnippering van de

Heuvelrug.

Wij hebben immers, inclusief de Gemeente en de Provincie, allen hetzelfde doel voor ogen:

een robuust, groen en vitaal Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug.

Om dit doel te realiseren moeten er consequent keuzes gemaakt worden, gebaseerd op

uitgangspunten waarvoor u de contouren zo helder heeft verwoord in uw structuurvisie

'Heuvelrug in Goede Banen'

Namens de bewonersgroep Heuvelrug Zuid-Oost,

Dick Schumer

Scherpenzeelseweg 4

3953 MB Maarsbergen

Email: schum266@planet.nl
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Biilase:

Antwoord op de vragen van Statenlid Bosman (SP) en van Essen (GL): Voor welke
voorkeursvariant bij de ondertunneling kiest uw groep?

Antwoord:

Waorom vraogt u dit aon mij?

) U bent bestuurder en beschikt inmiddels over alle informatie om m.b.v. uw eigen

toetsingskader en beleidsuitgangspunten (Structuurvisie) een voorkeur uit te spreken voor

de te kiezen variant! Mijn advies daarbij is om de beschikbare informatie feitelijk en op

inhoud te beoordelen.

à Wij leggen bij u als Provincie terug wat u al eerder in o.a. uw eigen Structuurvisie hebt

toegezegd te zullen doen.

Als u doarno de vroog oon mij blijft stellen is mijn antwoord:

. Laten we het daar over hebben zodra u de eerste zes stappen van uw eigen

provinciaal toetsingskader (de Zevensprong van Verdaas) hebt overwogen en

daarover hebt besloten. Pas in de daaropvolgende 7e stap van deze zevensprong van

Verdaas komt immers nieuwe infrastructuur in beeld.

¡ Daarom spreken wij geen voorkeur uit

Wij vinden dat de ondertunneling in een breder verband moet worden bekeken.

Daarbij moeten eerst maatregelen genomen worden om het verkeer te verminderen

Vervolgens dient gekeken te worden welke wijze van ondertunneling voor het

resterende verkeer minimaal effect heeft op de groene waarde, veiligheid biedt

(bewoners, fietsen, dieren) en de leefbaarheid ondersteunt.

ls onze groep dan tegen de ondertunnelling?

¡ Nee in het kader van veiligheid kunnen wij ons voorstellen dat een tunnel

noodzakelijk is. Waar wij voor waarschuwen ís dat een betere verkeersdoorstroming

negatieve effecten heeft voor de toename van de verkeersdruk in de hele Heuvelrug.

Daarom pleiten wij voor een integrale visie en flankerende maatregelen.
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Geachte voorzitter en leden van provinciale staten,

Mijn naam is Cindy Huisman wonende aan de Tuindorpweg 5b te Maarsbergen.

De reden dat ik nu dan toch de stoute schoenen heb aangetrokken om hier te staan is, omdat ook wij

mijn man en ik , eindelijk wel eens gehoord wilworden. Ook om u te laten weten hoe het voelt om al

meer dan een jaar in onzekerheid te moeten leven, en wat die onzekerheid met ons doet. De

discussie gaat steeds alleen over de Engweg en wat het voor hun betekend, maar wat het voor ons

betekend , is door de initiatiefnemers van het dorpsplan , wethouders ( op dhr Veldhuizen na ) en

gemeente raadsleden nog nooit aan ons gevraagd. Mr vd Zee (VVD UH ) dacht juist dat wij wilden

blijven zitten ! Niet dus wij willen hier weg en graag zo snel mogelijk.

ln 2007 zijn wij in dit mooie huis, een twee onder een kap woning , tegenover het prachtige

Anderstein bos komen te wonen. De pro van het bos, deed de spoorlijn voor een groot deel

vergeten. Samen met onze dochter van bijna 4 en twee labradors genieten we elke dag meerdere

keren van dit mooie stukje natuur. Als de schemering valt, zien we regelmatig een groep reeën aan de

bosrand grazen.

Toen wij, vorig jaar van het Dorpsplan met een Bosweg hoorden, waren we ronduit tegen. De Bosweg

zal recht voor onze voordeur uit komen. Op de plek waar wij dus meerdere keren per dag het bos

ingaan om te wandelen en genieten van de boslucht. Waar we ravotten, kastanjes en golfballen etc

zoeken . En ook Eekhoorns , reeen , roofvogels , vleermuizen en spechten etc spotten. Ons

woongenot wordt in grote mate teniet gedaan, als wij dit moeten gaan missen.

Vorig jaar in het Amrath hotel kregen we uitleg, over dit plan waar we zo tegen waren en konden we

ons aanmelden voor de Klankbord groep . Dit was voor ons de kans om alles van dichtbij mee te

krijgen en er boven op te kunnen zitten. Zodat wijtijdig bezwaren etc, konden indienen.

Als snel werd duidelijk dat de tijdelijk overweg bijdit plan een "issue was" . De tijdelijke overweg zou

over ons huis en 5a lopen. De onderhandelingen startten vorig jaar juni ( met voorbehoud dat het plan

door zou gaan) . Alleen werd toen ook duidelijk dat onze buren van 5a echt niet willen verhuizen, zij

wonen hier al vanaf 1972 en hebben een emotionele band met hun huis. Wat hun goed recht is.

Dat hield wel in in dat wij en de buren van 5c en 5d in juli vorig jaar ineens weer met lege handen

stonden.. Onzekerheid ten top.

Gaande weg werd er in de klankbord groep alles uitgewerkt en ontstond het idee om in plaats van de

tijdelijke route de hele route hier te laten lopen. Zodat de tijdelijk overweg niet nodig zou zijn.Dus geen

tijdelijke onveilige overweg .

Onze buren van 5a zouden kunnen blijven wonen. Er werden twee nieuwe varianten bedacht.

1. Westvariant met open Tuindorpweg en

2. Westvariant met gesloten Tuindorpweg.

Alleen bij de open tuindorpweg zouden ook wij (5 B) moeten blijven zitten, omdat de weg dan een
paar meter verderop komt te liggen over 5c en 5d. lets wat natuurlijk onacceptabel is. Wij hebben

nooit gekozen voor een provinciale weg naast en voor ons huis, maar voor een mooi bos !

ln januari koos de klankbord groep voor een west variant. Helaas niet gelijk voor de dichte

Tuindorpweg. De stuurgroep en B en W nam dit zoals u weet mee in hun keuze en kozen voor de



westvariant met dichte Tuindorpweg. Om dit met de bewoners van Maarsbergen te delen werd er een
beeldvormende avond in Maarn georganiseerd . De klankbordgroep kwam aan het woord en ook de
mensen die tegen dit nieuwe plan waren. Mensen die tegen iets zijn ,hoor je altijd het hardst. Maar de
voorstanders die hebben we eigenlijk niet gehoord. Het vreemde van deze avond vond ik, dat de Bos
Beekvariant uit de hoge hoed werd getoverd door de klankbord groep. Over deze variant was nooit in

de bijeenkomsten van de Klankbord groep gesproken. Dus waar kwam dit zomaar vandaan?

Opnieuw een nieuwe variant. Opnieuw onzekerheid !

Na deze variant te hebben bestudeerd kwamen wij zelf achter de conclusie dat:

De bosbeekvariant een verplaatsing is van de westvariant richting het dorpshart. Dus meer
aanwonende de dupe.

Dat als bij de overdekte tunnelbak van het Dorpsplan er geld beschikbaar is voor maximaal
35 mtr .Dan moet de Bosbeek variant met tunnelbak van minimaal 135 mtr en verplaatsen van
de benzine pompen, helemaal ver over budget gaan .

Als de westvariant met dichte Tuindorpweg 3 miljoen goedkoper is dan het Dorpsplan . Dan
ga je toch niet zoiets opnieuw onderzoeken.

Wat schetst onze verbazing dat onze gemeenteraad graag een gedegen onderzoek wil naar deze
Bosbeek variant en daar best wat tijd aan wil verspillen. Maar niet de kosten van deze variant wil
dragen. Alle onderzoeken hebben nu al 3 miljoen gekost volgend Dhr v Thoen, hoeveel varianten
moeten we nog verzinnen en onderzoeken? En hoeveel geld en tijd gaan we hier nog aan verspillen .

Geld wat nodig is om de gedupeerde inwoners aan de Engweg , Tuindorpweg en Woudenbergse weg
te compenseren.

lk vraag u met klem neem een besluit op 4 jufien KIES .

Haal ons uit de onzekerheid : zodat we na een jaar eindelijk weer verder kunnen . Onze gezondheid
laat zeer te wensen over .Mijn man heeft van alle stress z,¡tare eczeem op zijn handen en voeten en
leeft elke dag met pijn en jeuk. Wat met de dag erger wordt .lk heb chronisch slaap te kort , met
vermoeidheid en concentratie problemen als gevolg. Dit zorgt ervoor dat wij beide een kort lontje
hebben en weinig kunnen verdragen. En dit heeft weer een weerslag op alles en iedereen om ons
heen.. Wij willen duidelijkheid zodat wij eindelijk weer de personen worden , die we waren. Leuke
vitale gezonde ouders voor onze mooie dochter Xienna Lynn en vrienden voor onze naasten.

Wij hopen dat u uw besluit neemt op 4 juli I Zodat wij dit jaar wel op vakantie kunnen gaan , zonder
stress . Dat wij voor de West zijn met dichte Tuindorpweg zijn dat mogen duidelijk zijn.

DUS:

NEEM DE TOUWTJES IN HANDEN

KNOOP ALLE LOSSE EINDJES AAN ELKAAR

EN HAK 4 JUL| E|NDELIJK DE KNOOP (tN ONZE MAAG ) EENS DOOR !

Met vriendelijke groet, John , Xienna Lynn en Cindy Huisman

Tuindorpweg 58

395388 Maarsbergen

a

a

Cindy.donselaar@gmail.com
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l\tt.) Wyn¿rtLeden van de provinciale staten,

Ik ben Wil V/ijnen, bewoonster van Tuindorpweg nummer 5C.

Bewoner van één van de huizen die direct worden getroffen door het plan.

Ik ben blij dat ik nu de gelegenheid krijg om mijn en ons verhaal te vertellen.

Alhoewel wij vanaf het begin direct betrokken zijn is er over de Tuindorpwegbewoners weinig
bekend.

Daarentegen stonden de Engwegbewoners altijd en overal zelfs op TV in de schijnwerpers.en leek
het wel of Maarsbergen alleen uit de Engweg bestaat.

De Tuindo{pweg en ook de'Woudenbergseweg zljnin ieder plan de meest getroffen gebieden en
worden ook meer getroffen dan de Engweg.

Wij hebben al meer dan23 jaar met veel plezier in ons huis aan de Tuindorpweg gerwoond, maar nu
na al ruim meer dan een jaar leven wij in grote onzekerheid.

Wel of niet ons huis uit en wat dan, telkens \¡/eer een ander plan weer een bijeenkomst dan was het
bijna helder en dan ook weer niet, dit alles gaat langszamerhand heel erg ten koste van de
gezondheid, zowel fysiek als psygisch, slapeloze nachten door piekeren maken dat we overdag
prikkelbaar en vermoeid zijn en niet goed meer functioneren.

De spanning loopt hoog op, onderlussen hebben wij uitgebreid asbest en grondonderzoek gehad en
zijnwe in onderhandeling over ons huis.

Wij hebben er nu wede mee en willen dan ook weg, rust hebben wij niet meer.

De gedeputeerde staten hebben gelukkig gekozen voor de Westvariant, een logische keus omdat dit
ook de voorkeur heeft van ruim 600/o van de inwoner van Maarsbergen, en7lYo van de klankbord
groep heeft dit al eerder aangegeven.

Ook de wethouder stond achter het plan.. Dat dit niet is doorgedrongen tot de Raad die het voorstel
totaal heeft genegeert en hebben gekozen voor een dorpsvariant is voor ons onbegrijpelijk.temeer
omdat de raadsleden niet in Maarsbergen wonen op 1 na te weten wethouder Veldhuizen die door
dezelfde raad monddood is gemaakt.

Een raad welke niet praat met Maarsbergen maar over Maarsbergen.
Zij weten niet wat er speelt in Maarsbergen maar zotgen wel voor een tweedeling in het dorp.
De sfeer wordt er beslist niet beter op en is zelfs grimmig.
De Gemeenteraad komt zelfs met een voorstel van onderzoek van weer een andere variant welke
sowieso aanzienlijk duurder wordt en \ryaarvoor weer onderzoek van méér dan een jaar noorzaak is,
veel te lang temeer daar niemand wenst te betalen, Maarsbergen wil dit plan niet en vraagl daarom
om een directe oplossing.

Die oplossing is er De Westvariant wordt verkozen door het grootste deel van het dorp en wordt
ondersteund door de heer Van Beuningen en is bovendien de goedkoopste oplossing.
Dus nu geen uitstel meer maar gaan voor de V/est.
Tenslotte persoonlijk zittenwij in grote onzekerheid over drie basale zaken gezondheid werk en
wonen.



Bij de eerste twee kunt u niets voor ons betekenen, op ons woongenot heeft u wel invloed sterker
nog daarover gaat u beslissen, kies op 4 juli voor de West dan krijgen wij rust en kunnen wij verder
om een vervangende woonplek te creeëren.

Stel het besluit niet uit, steun de Gedeputeerden steun mevrouw Verbeek, steun Prorail, steun de
heer Evers,steun de heer Van Thoen, steun Gezond Maarsbergen Steun de grote meerderheid van
het dorp Maarsbergen, steun de Maarsbergse kerk,steun Van Beuningen,steun onze monddood
gemaakte wethouder de heer Veldhuizen kortom kies de WEST.

Wij hebben u nodig U beslist over ons.
Ons lot is in uw handen.

Mijn naam is Wil Wijnen en dit is een persoonlijke noodkreet, aan u voor mij en mijn gezin, mijn
straatgenoten en al die andere gedupeerden.

Dank u ik reken op u.
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Voorzitter, mevr. Verbeek, geachte Statenteden

Mijn naam is Nico Heemskerk. Ats overtuigd voorstander van de BosBeek-tunnel
dank ik u voor de getegenheid om deze variant nogmaals in de spotlights te kunnen
zetten want dat verdient deze optossing. Graag wit ik ats inwoner van Maarsbergen
participeren in uw bestuitvorming. lk reatiseer mij dat er a[ veel gezegd en
geschreven is over de verschiltende varianten maar het gevoet teeft zeer sterk dat
er onvotdoende kennis is over wat de BosBeek-tunnel eigentijk precies inhoudt en
waarom het de beste optossing is.

In atte discussies en afwegingen tussen de verschittende varianten wordt te weinig
aandacht gegeven aan de BosBeek-tunnel, genoemd nota bene in het eindrapport
van de ktankbordgroep als mogelijkheid om het beste van de andere varianten te
verenigen. Door atte begrijpetijke emoties van verschittende groepen heen vraag ik
u rationeel te kiezen voor een duurzame, lange termijn oplossing die in mijn optiek
het beste is voor Maarsbergen, het beste voor het mitieu en vooral het beste voor
votksgezondheid en welzijn: de BosBeek tunnel zal de eenheid in het dorp weer
terugbrengen. Aan u de twijfetachtige eer om te kiezen uit 4 mogetijke varianten
om een regionaal veroorzaakt verkeersprobteem in Maarsbergen op te lossen. ln
Maarsbergen accepteren we dat door onze ligging aan het spoor en de 412 er een
knooppunt is ontstaan door de afhandeling van de verschitlende verkeersstromen.
Zowel doorgaand- ats ook lokaal verkeer perst zich door ons dorp. Doordat nu de
ongetijkvtoerse kruising met het spoor noodzaketijk is, biedt dit Maarsbergen een
enorme kans voor de toekomst om ook de verkeersoverlast zo minimaat mogetijk te
maken.

Waarom vraag ik u voor de tunnel te kiezen en niet voor een open bak?

Maarsbergen leidt a[ jarentang onder de verkeersovertast veroorzaakt door de
welvaart in de regio. Maarsbergen wordt gehinderd en geplaagd door
geluidsoverlast, door de stank van uittaatgassen, door fijnstof en de congestie van
dat wat we het centrum van ons dorp noemen. Ongezond en gevaartijk! Er is een
optossing hiervoor: de BosBeek-tunnet. Wat biedt deze tunnel meer wat de open
bakken van de andere varianten niet bieden?

- Door de tunne[ zal de geluidsoverlast minimaal worden;
- in een tunnet kan je fijnstof en de stank van uitlaatgassen wegfilteren;
- de BosBeek-tunnel zal voor alte bewoners van Maarsbergen de

leefbaarheid significant verbeteren en daarom de minste weerstand
oproepen.

Er is daarnaast veel te zeggen in het vergetijk tussen de varianten maar in verband
met de tijd beperk ik mijzetf tot de belangrijkste:
- De Bos/Beek-variant vereist qeen tijdetijke omteidingroute
- De ontwikkeling van het historisch dorpshart wordt pas echt goed mogetijk
- De impact op Engweg en Tuindorpweg wordt aanzienlijk minder.

Deze onderwerpen zutlen voor u ats teden van de cie. mitieu, mobititeit en
economie zeer herkenbaar zijn. Eigentijk is de keuze simpet: kiest u voor een open
bak onder het spoor door of kiest u voor een tunnet: er zijn 3 varianten met open
onderdoorgangen, wat dat betekent voor de overtast zal u bekend zijn, maar er is
maar 1 variant met een tunnet. Dat de prijs nagenoeg geen verschil maakt



hebben we al aangetoond, dat laat ik dus buiten beschouwing. lk wens u veel
wijsheid toe in uw keuze voor de inwoners van Maarsbergen, maar ook voor ons
nagestacht. Gezien de hoogte van de investering en de levensduur van de oplossing
pteit ik voor een wetoverwogen keuze. lk vraag u om de definitieve keuze 3

maanden uit te stetten om de randvoorwaarden beter te kunnen onderzoeken.
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Fijn dat we hier vandaag als bewoners mogen inspreken over de ondertunneling in
Maarsbergen.
Over hoe dit proces gegaan is en hoe wij dit tot heden hebben eryaren, willen wij u graag

mededelen.
De bedoelingzal zijn geweest om tot zogenaamde burgerparticipatie te komen. Helaas is het
echter meer gaan lijken op burgermanipulatie.

Naar onze ervaring en belevening is dat als volgt gegaan:

we hadden de aftrap van een breed gedragen dorpsplan in maart 2015:
o FINANCIEEL ALLES ROND
o OVEREENSTEMMING MET ALLE GRONDEIGENAREN INCLUSIEF

TIJDELIJK GEBRUIK VAN DE GROND VAN DHR. VAN
NI.IYSSENBORGH

o EN EEN GOEDGEKEURD TECHNISCH DEFINITIEF ONTWERP
o FEEST; ALLE BESTUURDERS EN HET HELE DORP WAREN

GETUIGEN VAN EEN FEESTELIJKE AFTRAP.

V/at volgde

Er werd een klankbordgroep in het leven geroepen van betrokken burgers om mee te
denken met het implementeren van het breed gedragen Dorpsplan.
Maar daar is het helaas nooit van gekomen vanwege het feit dat er plotseling uit de

hoge hoed een nieuwe Westvariant ontstond.
Deze nieuwe variant werd aangedragen doordat de stuurgroep en de heer Van
Nuyssenborgh hun onderlinge problemen over het gebruik van diens grond voor de

tijdelijke omleiding, niet konden oplossen.
Deze variant is dus niet bedacht door de klankbordgroep, maar heel voorzichtig
aangedragen door de stuurgroep. Vandaar waarschijnlijk de naam stuurgroep.
En al heel snel werd deze tijdelijke variant omgetoverd tot definitieve Westvariant.
De klankbordgroep wordt door Gedeputeerde Staten gezien als een representatieve
afspiegeling van de inwoners van Maarsbergen. Maar de klankbordgroep zelf geeft in
haar advies van l5 febr. 2016 aan dat (en ik citeer),,..de klankbordgroep geen

representatieve vertegenwoordiging is van de meningen of voorkeur die onder de

inwoners van Maarsbergen leven!
Belangrijk is te weten dat voordat de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar kwam,
de westvariant al is geschetst door de stuurgroep. HEEL FRAPANT TOCH?
De grote waagvoor ons is dus: is hier sprake is van buTgeTPARTICIPATIE of
buTgeTMANIPULATIE?

Door de onduidelijke informatiebijeenkomsten in november, is er onrust ontstaan in het dorp

Vervolgens werd de klankbordgroep opgezadeld met het geven van een verlossend advies.

Daar de klankbordgroep verdeeld was over de variantkeuze, zijn in het advies de twee
Westvarianten maar op één hoop gegooid, terwijl zetochduidelijk van elkaar verschillen.
Hierbij speelden ook persoonlijke belangen een ro1.

Door dit gelopen proces, waarbij het vooral aan goede voorlichting aan de bewoners ontbrak,

is er een tweedeling in het dorp ontstaan.
Dit is er door de acties van Gezond Maarsbergen niet minder op geworden.

Ctt



Deze initiatiefgroep heeft een petitie-actie voor de Westvariant gevoerd met eenzijdige en
onjuiste voorlichting.
Hadden de ondertekenaars van de petitie de tunnelbak in het Dorpsplan maar eens vergeleken
met de veel bredere en langere open tunnelbak, omringd door 4 meter hoge wallen, die nodig
is voor realisatie van de Westvariant. Een Westvariant die ook geen rondweg is maar een deel
van het dorp aftrakt en een ander deel isoleert.
Een gezond Maarsbergen willen we allemaal, maar hoe gezond wordt Maarsbergen met 1,4
miljoen autokilometers per jaar extra?
Dit bochtige circuit kan voor Maarsbergen geen degelijke oplossing zijn voor de toekomst!!

Wij zetten dus grote vraagtekens bij de manier waarop dit proces is verlopen.

Gaan we yoor de goedkoopste variant, of gaan we de beste variant voor de inwoners van
Maarsbergen kiezen?

Beste bestuurders, u heeft allen een verantwoordelijkheid in het besturen van processen en het
is moeilijk om daar overal de goede afivegingen en wijze beslissingen te nemen; dat beseffen
we. Maar we hopen dat u onze vraagtekens kunt begrijpen.

Dank voor uw aandacht.

Nico van As: bewoner Maarsbergen
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Inspraak Statencommissie MME 13 juni 2016
Ongelijkvloers spoorkruising Maarsbergen
Berta Pater, i nwoonster Maa rsbergen ( bertapater@q ma i l. com ; 0343-431 7 34)

Geachte Statenleden,

Eerst wil ik kritische kanttekeningen plaatsen bij de handtekeningenactie die door voorstanders van de
Westvariant is gevoerd . Deze actie werd begeleid door een huis-aan-huis verspreide flyer waarin de
bewoners slechts zeer summier werden voorgelicht en waarin een wel heel erg somber toekomstbeeld
werd geschetst als het Dorpsplan gerealiseerd zou worden.
Een paar voorbeelden uit deze flyer:
"Ook de waarde van onze huizen zal afnemen",
"Wie wil er nog wonen in de nabijheid van een tunnelbak?",
"Welke (onge) nieuwe starters op de woningmarkt kiezen nog voor Maarsbergen?",
"Heeft de Merseberchschool nog bestaansrecht?".
Ook zouden we 4-5 jaar last hebben van een tijdelijke overweg en zou Maarsbergen voor 4-5 jaar
veranderen in één bouwput. Dit klopt gewoon niet!
Wat is de waarde van een handtekeningenactie die met zulke tendentieuze en onjuiste informatie wordt
begeleid?
(zie ook de brief hierover die als vergaderstuk 2016MME90-18 is toegevoegd)

Slechts weinig inwoners van Maarsbergen hebben er echt zicht op wat de verschillende varianten voor
Maarbergen gaan betekenen.
ln vergaderstuk 2016MME90-14 wordt u uitgebreid uitgelegd waarom het Dorpsplan te verkiezen is boven
de Westvariant.
Wat is nu het belangrijkst:

Maarbergen moet zo min mogelijk overlast hebben van de N226. Dat wordt niet bereikt met een
Westvariant waarbij de infrastructuur veel massiever is, een veel langere open tunnelbak die omringd
wordt door twee aarden wallen. Zowel komend vanuit het westen alsook vanuit het dorp is dit geen fraai
gezicht. De aarden wal is bedoeld om het geluid tegen te houden, maar heeft als nadeel dat het fijnstof
verder het dorp in gaat. Dit alles heeft veel impact op het dorp als geheel en bepaalde delen in het
bijzonder. Een deel van de Tuindorpweg verdwijnt onder het asfalt van de N226 en het Engweggebied
wordt geïsoleerd. Ook de impact op natuur en landschap is aanzienlijk groter.
Het dorp gaat er in een Westvariant bepaald niet op vooruit voor wat betreft geluid en fijnstof.
lntegendeel: het N226{racé is aanzienlijk langer.
ln tegenstelling tot het Dorpsplan heeft de Westvariant geen goede wegenstructuur. ln de Westvariant
moet ook het lokale verkeer richting Maarn de rotonde nemen. Dus het lokale verkeer moet zich
mengen met het regionale verkeer op deze rotonde. Dit zal vooral in de spits voor ouderen een
belemmering geven.
ln de Westvariant is er in de dorpskern nog steeds een weg van en naar de rotonde; dit wordt vaak over
het hoofd gezien. Hierdoor ontstaat een complex onovezichtelijk dorpskruispunt wat vooral voor het
langzame verkeer onveilige situaties oplevert. Verkeer komt van en gaat naar onvoorspelbare
richtingen.
Bovendien volgt uit de verkeerskundige studies dat de doorstroming van zowel het lokale als het
regionale verkeer in het Dorpsplan het beste scoort.
ln het Dorpsplan is geen sprake van doorsnijding van de dorpskern. De N226 wordt verdiept en deels
overdekt aangelegd waardoor een verkeersluw dorpskruispunt ontstaat dat het veiligst is voor het
langzame verkeer en dat er voor zorgt dat het Tuindorpweggebied goed met het dorp verbonden blijft.
Een nadeel van het Dorpsplan is dat er een tijdelijke omleiding nodig is. We bouwen echter voor de
toekomst. De tijdelijke overlast mag daarom het realiseren van de beste eindsituatie voor de komende
decennia niet in de weg staan.

ln het Dorpsplan zorgt het veilige kruispunt en de open Tuindorpweg ervoor dat het dorp Maarsbergen
aantrekkelijk blijft; ook voor kinderen en ouderen.

Dank voor uw aandacht.
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Statencommissie MME 13 juni 2016 - Ongelijkvloers spoorkruising Maarsbergen
lnspraak Berend Musegaas

Geachte Statenleden,

De Westvariant met afgesloten Tuindorpweg is geen goede oplossing voor de spoorondertunneling in

Maarsbergen.
Vorig jaar maart werd op een bewonersbijeenkomst in de kerk van Maarsbergen aangekondigd dat
alle seinen op groen stonden om het Dorpsplan van de heren Hartvelt en Huyser te gaan realiseren.
Omdat men vond dat de problemen die met de noodzakelijke tijdelijke omleidingsroute samenhingen
groter waren dan gedacht, werd al spoedig voorgesteld om de ondertunneling van het spoor niet
volgens het Dorpsplan maar volgens de Westvariant uit te voeren.
Door deze koerswijziging wordt echter het kind met het badwater weggegooid, want de Westvariant
zorgt bepaald niet voor een verbetering in de eindsituatie:

De Westvariant levert een veel massievere infrastructuur op die niet past bij de maat van
Maarsbergen met alle ruimtelijke gevolgen van dien. Men noemt de Westvariant een rondweg.
Een echte rondweg hoort een dorp te ontlasten van de hinder door het verkeer. De 'rondweg' in de
Westvariant gaat alleen om het kleine dorpshart heen. ln dit dorpshart wonen maat zeer weinig
mensen direct aan de N226. Er zijn dus ook maar weinig inwoners die direct voordeel hebben van
deze ronde weg om de dorpskern. Door de westelijk omlegging van de N226 raakt de Engweg
echter ingesloten door verkeersaders. Op de Tuindorpweg moeten definitief huizen gesloopt
worden en deze weg wordt vervolgens halfcirkelvormig omsloten door het N226-tracé. De
'rondweg'van de Westvariant komt 80 meter noordelijk van het dorpskruispunt ook gewoon weer
op de oude N226 br¡ het dorp uit, via een significant grotere rotonde vlak tegen de bestaande
parallelweg aan.
Door het langere tracé van de Westvariantzal er meer geluid en fijnstof geproduceerd worden.
Geluid kan misschien nog worden tegengehouden door een geluidsscherm, maar de extra fijnstof
waait gewoon het dorp in.
Ook voor de doorstroming van het verkeer voldoet het Dorpsplan beter dan de Westvariant.
Daarbij komt dat in het Dorpsplan het lokale en regionale verkeer optimaal gescheiden blijven.

Het realiseren van een dorpsplein voor de kerk is ook in het Dorpsplan goed mogelijk omdat de
tunnelbak voor een flink gedeelte overdekt kan worden wat de geluidsoverlast reduceert en waardoor
de N226 voor dat deel uit het zicht verdwijnt. Ook de verdiepte ligging ten noorden van het kruispunt
reduceert het geluid. Met een goede groene inrichting is de visuele vervuiling door deze tunnelbak
zeer beperkt.

Kortom, het Dorpsplan levert in de eindsituatie een beter resultaat op dan de Westvariant.

:

Aan beide varianten (Dorpsplan en Westvariant) kleven nadelen en ook de klankbordgroep zag dal.
Het was dan ook niet voor niets dat de klankbordgroep in haar advies van februari 2016 adviseerde
om een compromis-variant te onderzoeken die "mogelijk het beste van de voorliggende varianten in

zich heeft". Deze variant heet nu de Bos/Beek-variant. De Bos/Beek-variant komt dorpsbreed het
meest tegemoet aan de nadelen die kleven aan de andere varianten en heeft daarnaast een aantal
belangrijke voordelen.
Bij de Bos/Beek variant is geen tijdelijke route nodig, verdwijnt de N226 grotendeels uit het zicht, is de
impact op Engweg en Tuindorpweg veel minder groot en is de ontwikkeling van het dorpshart pas echt
goed mogelijk.

Het is jammer dat dit deel van het klankbordgroepadvies tot op heden zo weinig serieus is opgepakt
en in plaats van creatief meedenken eigenlijk alleen scepsis heeft ontmoet vanwege de vermeende
hoge kosten. Die hoge kosten zijn echter nog geenszins aangetoond.
We moeten de kans benutten om via een integrale aanpak van het ondertunnelingsproject en het
verplaatsen van de benzinepompen tot de beste ondertunnelingsoplossing voor Maarsbergen te
komen. Als we nu bijvoorbaat blijven hangen in een suboptimale oplossing hebben we over 10 jaar
spijt dat we deze kans niet beter onderzocht hebben op technische en financiële haalbaarheid.

lk dank u voor uw aandacht. berendmuseqaas@qmail.com; tel: 06-43264661
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Geachte commissieleden en college,

ln het najaarvan 2015 gunde u de Concessie OVvoor de Provincie Utrecht aan Syntus.

Dit in overeenstemming met de aanbestedingswet en het Programma van Eisen dat eerder door u

werd vastgesteld.

Wij als SP Leusden en de SP in het algemeen zien niets in marktwerking voor het OV omdat uit

economische oogpunten dit nooit zal werken. Er is immers door de schaalgrootte nooit een perfecte

markt te creëren en dus zal een nieuwe aanbieder de spelregels moeten veranderen om de

marktmacht van de regerende aanbieder te compenseren.

Syntus heeft er daarom voor gekozen om deze imperfectie in de markt op te lossen door de

dienstregelingsuren in te zetten op de meest rendabele lijnen en plaatsen en de reiziger daardoor te

dwingen om naar het OV toe te gaan ipv het OV bij de reiziger te brengen. Geheel tegenstrijdig aan

hun motto: "Think like a passenger". Het lijkt daardoor dat Syntus meer biedt voor hetzelfde geld

maar er wordt in feite extra inkomen gegenereerd in de bus.

Dat Syntus er voor kiest om meer uren te maken op plekken waar meer inkomsten kunnen worden

gegenereerd zorgt er voor dat ze de meest aantrekkelijke aanbieder bleek tijdens de aanbesteding.

Er is daarbij echter voornamelijk gekeken naar kwantiteit en niet naar kwaliteit. En de kwaliteit is

door de vervoerder in hun presentat¡es steevast gebaseerd op: Schone en nieuwe bussen, internet

in de bussen en meer bussen per uur. Tijdens de presentaties in Leusden, Woudenberg en Zeist

bleek ons dat die strategie goed heeft gewerkt en dat de raden blind werden gemaakt voor de

bezwaren die later, toen men zichzelf buiten spel had laten zetten, zijn gebleken.

Doordat Syntus en u geen informatie willen geven over de dienstregeling omdat er een beroepszaak

van Connexxion loopt worden alle partijen monddood gemaakt en is er straks "niets meer aan te

doen". Het is onacceptabel dat u zich hier achter verschuilt en iedereen in het ongewisse laat.

Dat dit door de inwoners en reizigers van Leusden ook niet wordt geaccepteerd en inmiddels grote

weerstand heeft opgeleverd bij de Gemeente Leusden zal u inmiddels wel duidelijk geworden zijn

door de brieven die door SMBL, de Gemeente Leusden en dhr. Rutgrink aan u zijn gestuurd en door

de aandacht die deze kwestie in de media heeft gehad.

ln het item op RTV Utrecht, dat op woensdag 25 mei jl. werd uitgezonden kwam mevr. Saul aan het

woord. Wat zij vertelde is een perfecte afspiegeling van de mening van bijna alle Leusdenaren en

reizigers van en naar Leusden die wij confronteerden met dit nieuwe vervoersplan. Het wordt

algemeen gezien als een ernstige ontwikkeling die er voor zorgt dat ouderen, sociaal minder

bedeelden en mensen met een lichamelijke beperking straks massaal geen gebruik meer kunnen

maken van het OV. Om nog maar te zwijgen van de vele reizigers die straks meer tijd kwijt zijn aan

het lopen naar de halte dan men tijd wint met de snellere busverbinding.

Samen met, vrijwillig en op eigen initiatief aangemelde, zeer bezorgde inwoners van Leusden heeft

de SP Leusden in de afgelopen 2 maanden ruim 2500 handtekeningen opgehaald in onze gemeente.

Híerbij vielvoornamelijk op dat we een nagenoegtOO% score behaalden.

Dit is ongekend bij een petitie en het getuigt van het feit dat de voorgestelde dienstregeling en

masse door Leusden wordt bestempeld als onaanvaardbaar. Ook het feit dat de vrijwilligers die

vandaag enigszins in staat waren te komen, op de publieke tribune aanwezig zijn maakt de

betrokkenheid en de bezorgd heid overd uidelij k.

Uit onderzoek dat iov Syntus werd uitgevoerd is naarvoren gekomen dat de reiziger lieververder

loopt naar de bus wanneer er vaker een bus rijdt.

ørrc\ruprulb L.q

cLt\R



Wij vragen ons af hoe dit resultaat tot stand is gekomen want we hebben in al onze gesprekken aan

de deur en op straat NIEMAND, ik herhaal: NIEMAND, kunnen vinden die dat beaamde.

Niemand begreep hoe dit idee überhaupt kon zijn geaccepteerd en waarom men niet eerder was
benaderd om hierover mee te denken of inspraak te kunnen plegen.

Het feit dat dit vervoersplan door u kon worden goedgekeurd is wederom een bevestiging van de

destructieve kracht van de aanbestedingswet.

Waar nu, door 2 lijnen, 10 unieke Km's van Leusden-centrum worden bediend, zal dit straks 3,4 Km

zijn. Het dubbel bezoeken van ongeveer 3 km weg wordt in Leusden niet begrepen maar volgens
Syntus is het een meer'logische' route. Wijken met in totaal ongeveer 6000 inwoners worden in de
nieuwe dienstregeling niet meer aangedaan, terwijl een wijk met 1820 inwoners ('t Vliet) straks 12

bussen per uur moet verwerken over de nu al voor bussen erg smal gebleken Vlietsingel.

De redenering dat voor de groepen die onevenredig worden benadeeld alternatieven zijn zoals:

Belbus, Buurtbus, Regio-taxi en vrijwilligersdiensten zoals "Wij helpen" slaat de plank volledig mis.

De bereikbaarheid van die diensten en de drempel die veel mensen ervaren bij het gebruik daarvan
maken dat ze niet tot het openbaar vervoer kunnen en mogen worden gerekend.

Denk hierbij ook aan de aangekondigde verhoging van de eigen bijdrage voor de Regío-taxi.
De regeling "Wij helpen" die Syntus voorstelt, die eigenlijk "U helpt" had moeten heten omdat
Syntus in de praktijk alleen faciliteert, doet wederom een beroep op de betrokkenheid van de burger
en de gebruiker ervan voelt zich veelal een nog zwaardere last voor de samenleving, een gevoel dat
deze groep sowieso al te vaak ervaart door hun leeft'ljd of beperking.

De proef die Syntus met de OV-fiets wil opzetten werd tijdens onze straat- en deurgesprekken
letterlijk weggelachen en totaal niet serieus genomen. Wij voorspellen op basis daarvan dat het een

slechte investering zal blijken die zijn doel volledig zal missen.

De SP Leusden verzoekt de gedeputeerde, mede namens de ruim 2500 tekenaars van deze petitie en

al de mensen die we in deze korte actie niet hebben kunnen bereiken maar die toch onze actie
steunen, vriendelijk doch dringend, Syntus met klem te verzoeken om met een afuaardiging van
genoemde groepen en instanties in gesprek te gaan over aanpassingen aan de dienstregeling,
volledig in overeenstemming met de aanbestedingswet, die kunnen zorgen voor een prettige start
van de verhoudingen tussen Syntus en Leusden en die kunnen zorgen voor een fijne samenwerking
en "7 vette jaren".

De actiebereidheid van de Leusdenaren is erg groot en wij sluiten niet uit dat er felle en ingrijpende
acties zullen plaatsvinden wanneer de bezwaren niet of niet naar tevredenheid worden gehoord en

er geen aanpassingen aan de voorgestelde dienstregeling voor Leusden worden doorgevoerd. De SP

Leusden zal deze acties van harte ondersteunen en waar mogelijk ook faciliteren.

lk bied u vandaag deze enorme stapel handtekeningen aan in het vertrouwen dat u begrijpt hoe
groot dit probleem is en dat u inziet dat ingrijpen hard nodig is.

Dank u wel.

Hoogachtend,

Ruud Stuivenberg.

SP Leusden.
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Geachte commissieleden en college,

Mijn naaam is Ferrie Groosmuller Ik spreek hier als een verontruste burger van Leusden, m¿tar

ook namens een groot deel van de bevolking
We hebben wel2500 handtekeningen opgehaald, dit is maar een deel van de werkelijkheid. Als we

menskracht en tijd genoeg hadden gehad waren het met gemak 10000 of meer geworden Want bijna
iedereen tekende.

Lang geleden werd we door de overheid geadviseerd ,ga met het O.V. En laat de auto staan. Heel
goed voor het milieu
In Leusden is de afgelopen 20 jaar het gebruikva¡r het O.V. volgens mij behoorlijk toegenomen.

Maar het beteid werkte nu wat anders, De privatisering en daarna de bezuiningen, hebben de zaak

veranderd.

Het college van Leusden, de SMBL en de S.P.. hebben hun grieven al duidelijk kenbaar gemmakt.

Daar kan ik het over het algemeen mee eens zijn.Dus wil ik zo minmogelijk in herhaling treden.

Maar u als provincie heeft de Gemeente Leusden telaat geiinformeerd ( of dit bewust gebeurd

is,weet ik niet) Nu is de gemeente Leusden overvallen over de al genomen beslissing,door de

Provincie Daardoor waren er geen aanpassingen meer mogelijk voor december a.s. Waarschijnlijk
heeft de gemeenteraad,bij gebrek aan informatie ook niet adequaat gereageerd.

Dus moeten vanaf december veel mensen oplossingen zoeken voor vervoer omdat er in een groot

deel van Leusden geen O.V. meer is. Dus de jonge mensen stappen weer in de auto en de ouderen

en mensen met een beperking worden weer afhankelijk gemaakt van anderen en dat is nu juist niet
de bedoeling. En slecht voor het milieu.
Maar Sintus heeft dan wel zijn zin, want dan wordt er minder gebruikt gemaakt van het O.V Want

geld is het enige doel en niet de bevolking
Ik weet dat het beleid tegenwoordig zo werkf., m€utr het zou de provincie sieren, als zij daarvan af
willen wijken. Want het O.V.is et voor ons allemaal.
WAAR EEN WIL IS IS EEN WEG.

lk ben altijd zeer kritisch, maar denk wel na over een oplossing. Die zijn er genoeg Maar ik ben

bang dat bij de provincie de WIL niet aanwezig is. Geld is belangrijker dan milieu

Toch even 2 verschillende opvallende voorbeelden over liin77 en78
Hoe kom ik van de Biezenkarnp in het Meander ziekenhuis? Moet ik weer iemand

inschakelen, ik v¡il zelfstandig blijven (lÜn 78)

- Een heer van 92 jaarzegltegen mij geef mij maar een paar lijsten,dan ga ik morgenochtend

om 6 uur bij de bushalte staan..In de korste keren wa¡en de 3 lijsten vol met 42

handtekeningen van mensen die gewoon met O.V. naar hwr werk willen en dat binnenkort
niet meer kunnen ( lijn 77)

Zo aLs ik al eerder zij, kritiek is goed ,maÍtr kom dan wel met een oplossing.

Er zij er genoeg.Ik wil er I noemen die ik uitgezocht heb en weinig kost volgens mij
LijnlT

- Maak een lus van af de Gertrudushof via de opvang assielzoekers nÍuü de hoek

Noorderinslag/Middenweg ( netto 2,5 lffr meer)

- Maak een lus vanaf hoek Noordeinslagffiddenweg via de Toerakkerweg Asschatterweg

naar de Randweg( netto 700 meter meer)
Dus met 3.2km meer zijn er 2 grote problemen al grotendeels opgelost. Uiteraard moeten de

bussen om en om en links en rechrsom rijden. ,zodatiedereen dezelfde reistijd krijgt.



Voer dit in per december a.s..Ga daarna bv. een halfjaar later evalueren of er wat gewijzigd moet
worden.Dit lijkt mij heel wat democratischer als wat er nu ondemocratisch opgelegd wordt

Ik hoop en verwacht, dat u samerr met de gemeente Leusden voor december tot een oplossing komt.
Een zodanige oplossing, dat de ouderen en de mensen met een beperking die xich nu ook nog
zelfstandig kunnen verplaatsen met het O.V. dat kunnen blijven doen.
WAAR EEN WIL IS IS EEN WEG




