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GROENLINKS

M otie'Verplaatse n tan kstations M aarsbe rge n'

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 4 juli 2016 ter bespreking van de kadernota 2016;

Constaterende dat:

De aanwezigheid van de twee onbemande tankstations (TinQ en Shell Express) aan de
Woudenbergseweg in Maarsbergen stank- en geluidoverlast geeft voor omwonenden, tot
verkeersonveilige situaties en wachtrijen op de N226 leidt en ruimtelijk en landschappelijk niet past bij
de dorpskern van Maarsbergen en de historische overgang van het dorp naar de beboste gebieden ten
noordwesten van de kern;
ledere variant voor de spoorkruising van de N226 bij Maarsbergen verbeterd kan worden als de
tankstations tijdig worden verplaatst (zo zou bij de Dorpsvariant de rotonde in dat geval meer naar het
noorden worden geplaatst, waardoor het kruispunt N226-Tuindorpweg niet verhoogd hoeft te worden);

Overwegende dat:

- Er bij de inwoners van Maarsbergen een breed gedeelde wens leeft dat de tankstations worden
verplaatst;

- De gemeente de eerst aangewezen partij is voor de verplaatsing van deze tankstations, maar de
provincie er betrokkenheid bij heeft als eigenaar van (een deel)van de grond waar de tankstations nu
op zijn gevestigd en tevens belang heeft bij een snelle verplaatsing gezien de mogelijke optimalisatie
van de spoorkruising van de N226 die ermee mogelijk zou worden gemaakt;

- Op 12 november 2015 de provincie Utrecht een workshop heeft georganiseerd over de mogelijkheden
voor de verplaatsing van de twee stations en hierbijverschillende kansrijke alternatieve locaties zijn
geïdentificeerd;

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om

Zich er in nauwe samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, voor in te spannen dat de
twee tankstations zo spoedig mogelijk worden verplaatst, daarbij rekening houdend met de
onderscheidende bevoegdheden en belangen van gemeente en provincie;
lndien nodig een (beperkte) financiële bijdrage te leveren aan deze verplaatsing (bijvoorbeeld uit het
IGP-budget), passend bij het provinciale belang;

de orde van de dag
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