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Spooronderdoorgang Maarsbergen 

 

Voor de nieuwe Statenleden wellicht een boek waaraan nog een aantal hoofdstukken ontbreken, 

voor de geroutineerde leden een boek waar in momenten intensief maar toch oppervlakkig naar 

wordt gekeken. 

 

Zo bracht het College in november 2018  45 % hogere nieuwe begrotingscijfers. In december 2018 

ging u schoorvoetend, maar zonder diepgaand te willen kijken, akkoord. Op dat moment was er een 

simpeler uitvoering voorhanden. 

 

In oktober 2019 ontstond opnieuw een momentum om over te gaan tot herbezinning, omdat de op 

dat moment op het verkeerde uitgangspunt (50 km i.p.v. 60 km maximum snelheid) uitgebrachte 

rapporten, ook een onverwachte “omkeermogelijkheid” met zich meebracht. 

Deze omissie gaf de mogelijkheid af te zien van de door uzelf opgelegde te strakke uitgangspunten 

met betrekking tot de “om de West met gesloten Tuindorpweg” en over te gaan tot een 

ontwerpsnelheid van 50 km p.u. in combinatie met de aanbevelingen van Auditbureau DTV en onze 

simpele aanpassingen.  

 

Bovendien zou overschrijding van de geluidsnormen niet of nauwelijks plaatsvinden en zou dat wel 

een toevoeging zijn aan de leefbaarheid. 

 

Is het voorbij laten gaan van deze mogelijkheden, met bovendien nog aanmerkelijke 

uitvoeringsbesparingen, dan een feit waarmee wij moeten leren leven en moeten wij ons alleen 

richten op toekomstige verbeteringen? 

 

Wij gaan er vanuit dat ook bestaande fouten moeten worden gecorrigeerd en worden hersteld en 

herhalen ons verzoek tot kortstondig uitstel van het PIP. Totdat de onduidelijkheden op financieel 

gebied helder zijn geworden rekenen wij op uw steun m.b.t. onze vraag om een Quick Scan. 

 

Inmiddels hebben wij begrepen dat de Dorpsraad Maarsbergen een verzoek tot verplaatsing van  

het Tinq tankstation hebben ingediend. Hiervoor wordt een budget van € 2.5 miljoen gevraagd.  

 

In de financiële inschatting m.b.t. de begroting van onze simpele uitvoering denken wij ruimte te 

hebben gevonden tot beëindiging van deze vestiging zonder beslag te leggen op extra financiële 

middelen.  

Spijtig dat wij hierin geen zelfde benadering hebben gevonden.  

 

 

Bestuur VBMM 

 

R. Hartvelt, bestuurslid 


