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Geachte commissieleden,     

Vooraf meld ik u dat mijn inspraak wordt gesteund door de Vereniging Bewonersbelangen 

Maarn Maarsbergen. 

 

Tegen het einde van de lange vergadering van Provinciale Staten op 13 maart 2017 over 

Maarsbergen, deed D66 nog een moedige poging om te voorkomen dat onder tijdsdruk voor 

een sub-optimale voorkeursvariant gekozen zou worden. In een amendement werd 

voorgesteld om te kiezen voor een ‘Westvariant met bosweg’ en de vraag van een open of 

afgesloten Tuindorpweg nader te bestuderen. 

Inmiddels was men het echter een beetje beu en de meeste statenleden wilden duidelijkheid 

zonder een open eind. Alleen de ChristenUnie steunde het amendement.  

Tijdsdruk is echter geen gunstige omstandigheid voor een optimaal besluit.  

Toen dan ook dit voorjaar de bevolking uitgenodigd werd om met uitwerkingsideeën te 

komen, besloot mijn echtgenote, die hier niet aanwezig kan zijn, om met het D66-

amendement in haar achterhoofd, de voordelen van een Westvariant met open Tuindorpweg 

maar mèt een bosweg voor het voetlicht te brengen. 

 

Dit is in feite een combinatie van de twee Westvarianten die in maart 2017 op tafel lagen. 

Door het behoud van de bosweg is het probleem met de verkeersdoorstroming van de toen 

voorliggende Westvariant met open Tuindorpweg opgelost en wordt een aantal voordelen 

bereikt.  

Voordelen van deze verbeterde Westvariant in het kort: 
 
- Het lokale en regionale verkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden en lokaal verkeer 

tussen Maarn en Maarsbergen hoeft zich op de rotonde niet te mengen met het N226-
verkeer.  

- Door het behoud van de bosweg is er geen weg vanuit het dorpshart naar de rotonde 
nodig, waardoor een eenvoudiger en overzichtelijker kruispunt bij de kerk ontstaat.  

- Door de vrijgekomen ruimte kan het dorpshart op een echt ‘dorpse’ wijze ingericht 
worden. In plaats van asfalt kunnen woningen gerealiseerd worden, passend bij het 
aanwezige historisch ensemble. Dit zou een kwaliteitsimpuls voor het dorpshart 
betekenen. 

 

Mijn echtgenote noemde deze variant inmiddels de ‘verbeterde Westvariant’. 

Vervolgens sprak mijn echtgenote aan de keukentafel met de omgevingsmanager en de 

projectleider van RHDHV. De projectleider van RHDHV zag de voordelen, maar had de 

opdracht om een ontwerp te maken met een afgesloten Tuindorpweg. Ook de 

omgevingsmanager gaf aan dat de politiek nu eenmaal had gekozen voor een afgesloten 

Tuindorpweg. We moesten dus bij de politiek zijn.  

We bespraken het idee met een aantal raadsleden, een aantal medebewoners en de 

Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen.  

Begin juli spraken we met de wethouder en de beleidsambtenaar mobiliteit. Zij zagen de 

potentiële voordelen. De beleidsambtenaar nam het idee mee naar de projectgroep.  

Daar werd afgesproken dat eerst de verkeersdoorstroming doorgerekend moest worden 

voordat men er verder naar ging kijken.  

 

In augustus kwam het bericht dat in de ‘verbeterde Westvariant’ de vertraging op de bosweg 

wezenlijk zou toenemen. Naar aanleiding van vragen werd dit ook gecommuniceerd naar de 

gemeenteraad. Het idee werd daarom niet verder onderzocht.  



Pagina 2 van 2 
 

Groot was onze verbazing toen begin november uit een rapport van Sweco bleek dat de 

verkeersdoorstroming in de ‘verbeterde Westvariant’ niet slechter maar gelijk is aan de 

doorstroming in de Westvariant met afgesloten Tuindorpweg!  

 

De omgevingsmanager gaf echter aan dat het idee desondanks toch niet verder onderzocht 

zou worden: omdat een open Tuindorpweg minder gunstig is voor de bewoners ter plekke, 

omdat er extra kosten mee gemoeid zijn en omdat er vertraging zou optreden van 6 

maanden door nieuwe participatie en besluitvorming.  

 

Deze argumenten vereisen op z’n minst relativering. Weliswaar zou er uiteraard over de 

Tuindorpweg meer verkeer gaan rijden dan in de variant met afgesloten Tuindorpweg, maar 

wel minder dan in de huidige bestaande situatie. En met het doortrekken van de 

Tuindorpweg over de N226 zijn weliswaar extra kosten gemoeid, maar de vrijgekomen 

provinciegrond in het centrum kan geld opleveren en tevens is er een besparing op de 

aansluiting van wegen op de rotonde.   

Bij het argument van vertraging moet bedacht worden dat het idee al in april werd 

aangedragen maar vroegtijdig werd afgewezen op onterechte gronden.  

Bovendien wordt niet duidelijk hoe deze argumenten zijn gewogen ten opzichte van de 

voordelen van de ‘verbeterde Westvariant’. 

 

Wat ons nu het meest dwars zit, is dat wederom een mogelijke optimalisatie niet goed is 

afgewogen en dat het idee al snel werd verworpen vanwege de vermeende slechte 

verkeersdoorstroming, wat achteraf onterecht bleek te zijn. 
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