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Hoe staat het met de plannen voor ons
gedeelte van de 412?

Geen haast meer
met de Spoedwet
De door de rijksoverheid voorgenomen aanpak van de A12 zil (zat...) in
een strak keurslijf. Dat komt doordat de aanpassing van de snelweg, die
dwars door onze gemeente loopt, onder de Spoedwet Wegverbreding
vaft. Zoals bekend, hanteert deze door de Tweede Kamer aangenomen
Spoedwet hele korte termijnen voor informatie, reactie en besluitvor-
ming. Maar inmiddels houdt de overheid zich niet meer zo nauwkeurig
aan haar eigen termijnen uit de Spoedwet. Want er is inmiddels heel wat
aan de hand. Daarom in deze Nieuwsbrief een overzicht van de recente
gang van zaken.

ln mei jl. heeft Rijkswaterstaat een bij- gemeente, gelegenheid hadden om onze

eenkomst gehouden in de Twee Marken standpunten toe te lichten. Daarna heb-
om de inwoners van Maarn en Maars- ben we onze bezwaren en inzichten op
bergen te informeren over het Ontwerp papier toegestuurd aan het lnspraakpunt
Weg Aanpassings Besluit (OWAB). voor Verkeer en Waterstaat. Velen van u

Kortom: over de plannen met de 412, hebben aan die acties deelgenomen, er

het gedeelte Utrecht - Maarsbergen. was een grote respons. Voor al deze ac-

Ook vond in mei een hoorzitting plaats tiviteiten waren er strikte termijnen.
waar inwoners en hun vertegenwoordi- Binnen 6 weken "moest dit" en binnen
gers, zoals het bestuur van VBMM en de .10 

weken "moest dat'l

v e re n i gi n g b ewo nersbel a n gen
maarn- maarsbergen

O n derdoorga n g Ra a dhui sl a a n - A1 2 ontwo r-
pen voor een bosrijke omgeving.

Het bfijft stil vanuit Den Haag
Na het uitbrengen en toelichten van het
Ontwerp Weg Aanpassings Besluit
(OWAB) en het verwerken van de reac-

ties ,/ bezwaren, moet de minister van

Verkeer en Waterstaat de volgende stap
zetten door het Weg Aanpassings Besluit
(WAB) vast te stellen. Dit zou volgens de

Spoedwet gebeuren binnen l2 weken na

het aflopen van de bezwaartermijn. ln

ons geval: begin september 2004. En

medio volgend jaar zou de hele procedu-
re moeten zijn afgerond en het werk aan

de weg kunnen beginnen.

Maar in september jl. bleef het stil vanuit
Den Haag. Wij hoorden van de gemeente
Maarn dat zij een e-mail van Rijkswater-

staat had gekregen, waarin stond dat er
een "paar weken vertraging" was ont-
sta a n.

Nog steeds is het stil
Maar ook in oktober bleef het stil vanuit
Den Haag. En op dit moment is er nog
steeds geen WAB vastgesteld. Dit mòèt
duìden op grote problemen. En die zijn

er dan ook. Wat is er aan de hand?

ln de Spoedwet zijn voor het hele land in

totaal 34 weg-aanpassingsprojecten op-
genomen. Van deze 34 zijn er intussen
l5 waarvoor een WAB is vastgesteld. Op
dat moment kan er uitsluitend nog be-

roep worden aangetekend bij de Raad

van State. ln een aantal gevallen hebben
gemeenten of belangengroeperingen
dat gedaan. Bijvoorbeeld voor de Al
(Hoevelaken - Barneveld) of de Al
(door het Cooi). Het bekendste beroep



dat is aangetekend, betreft de A2
(tussen Vught en Eindhoven).
Voor het aan te passen weggedeelte van

de A2 tussen Vught en Eindhoven bleek
de Raad van State in haar arrest van 15

september 2004 het eens met veel be-

zwaren van 20 omwonenden en belan-
gentroepen. Daardoor is het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat gedwongen

om een groot deel van het voorberei-
dende werk opnieuw te doen.
Veel van de bezwaren die gelden voor de

uitbreiding van dit deel van de A2, zijn

ook toepasbaar op ons deel van de Al2.
Dàt is volgens onze vereniging de oor-
zaak voor de grote stilte uit Den Haag.

We zijn benieuwd wanneer die stilte
wordt doorbroken. En met welke tijds-
planning we dan weer rekening moeten
houden. Feitelijk is nog niets bekend,

want op onze vragen ontvingen we (nog)
geen antwoord.
ln deze Nieuwsbrief taan we in op de

problemen die de Raad van State erken-
de en de discussie die daarover plaats-

vond in de Vaste Commissie voor Verkeer

en Waterstaat van de Tweede Kamer.

Raad van State haalt
pla n nen R¡¡ kswaterstaat
onderuit: jaar vertraging?
Op 15 september 2004 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan

over het Weg Aanpassings Besluit (WAB) van de rijksweg A2 voor het ge-

deelte Vught - Eindhoven Ekkersweijer. Deze uitspraak gaat in oP een

aantal onderwerpen dat voor onze gemeente van groot belang is. Want
rond de 412 hebben onze inwoners ook te maken met veiligheid, lucht-
kwaliteit en geluidsoverlast.

Allereerst spreekt de Raad van State zich is. En dat geldt net zo goed voor de A12

uit over veiligheid. Rijkswaterstaat had in onze omgeving.

voor de A2 rijstroken voorgesteld die
smaller zijn dan de in Europees verband Meten in plaats van berekenen
afgesproken minimum-breedte. ln een Vervolgens wordt ingegaan op luchtkwa-
lang verhaal komt de Raad tot de con- liteit. Voor de beoordeling daarvan is het

clusie dat de verminderde breedte van Besluit Luchtkwaliteit van toepassing. ln

rijstroken niet bijdraagt aan meer veilig- het kort dit besluit stelt dat nergens in

heid en dat daarom de aanpassing van Nederland als gevolg van overheidsbeslui-

de A2 op deze manier geen goed plan ten de luchtkwaliteit mag afnemen. Als

door verbreding van een snelweg de lucht-

kwaliteit vermindert, dan is er sprake van

een ongeldig besluit. Het ministerie van

Verkeer en Waterstaat gaat er in veel ge-

vallen van uit dat de luchtkwaliteit automa-

tisch verbetert als gevolg van het feit dat

er schonere auto's zullen zijn in 2010. Dit
nu is door de Raad van State als een on-
voldoende argument aangemerkt. Het kan

zo zijn dal auto's in de toekomst schoner
worden, maar het is niet aangetoond dat
'laarmee de luchtkwaliteit in z'n totaliteit
verbetert (want tja, de subsidies op scho-

nere auto's vervallen en er komen steeds

meer auto's...). Ook zegt de Raad dat
luchtkwaliteit gemeten moet worden en

niet uitsluitend moet worden berekend,

zoals nu gedaan is. Blijkbaar houdt ook de

Raad van State niet van luchtfietserij.
Tot slot gaat het arrest van Raad van

State in op geluidsoverlast. Ook op dat
vlak worden de te nemen maatregelen in

een aantal gevallen als onvoldoende ge-

kenmerkt. Kortom, een flinke terecht-
wijzing voor het ministerie van Verkeer

en Waterstaat (en Rijkswaterstaat), die

ook in de landelijke pers veel aandacht
heeft gekregen.

Wellicht jaar vertraging
De Vaste Commissie voor Verkeer en

Waterstaat van de Tweede Kamer wijdde

op 13 oktober jl. een speciale vergade-

ring aan deze situatie. Een delegatie uit
het bestuur van onze vereniging heeft
deze vergadering bijgewoond. De com-
missieleden wilden vooral van de minister
weten hoe zij denkt nu verder te gaan

met de aanpassingsprojecten voor diver-
se snelwegen. De minister had hier nog

geen pasklaar antwoord op. Zij vond wel

dat de Spoedwet nog steeds in principe

een goede maatregel is, maar "op een

enkel punt zal er wat moeten worden

aangepast. Dit zal vertragingen geven. ln

het geval van de A2 zal dil al gauw lei-

den tot een vertraging van een klein
jaar."

Maatregelen in onze situatie
Veiligheid. Als de wegvakken een minima-

le Europese breedte moeten hebben,

dan zou Rijkswaterstaat de rijstroken di-
rect op deze breedte moeten aanleggen.

Dit zou voor het gedeelte van de Al2 in
de gemeente Maarn nog net kunnen

worden gerealiseerd, maar dan moeten
veel berekeningen opnieuw worden uit-
gevoerd, tekeningen opnieuw worden ge-

maakt. Kortom: veel extra werk.

Luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Door
veel langzamer te gaan rijden op de aan

te passen weggedeelten kan de lucht-
kwaliteit toe- en de geluidsoverlast af-

nemen. Met een maximumsnelheid van

80 km/u is veel winst te behalen. Voor-
alsnog denkt de minister echter niet aan

het grootschalig verlagen van de maxi-

mumsnelheid tot bijvoorbeeld 80 km/u.

Wat zeker er1zou hefpen voor de door-
stroming van het verkeer en dus voor de

luchtkwaliteit, is het doortrekken van de
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wegverbreding tot de afrit Veenendaal.
Het integraal opnemen van dit wegte-
deelte in de plannen is dan een vereiste.

Overigens zijn wij van mening
Wat tot slot ook nooit mag worden ver-
geten, is het aanpassen van de spoor-
wetovergang in Maarsbergen. Hoe min-
der daar wordt gewacht, hoe veiliger het
rond de op- en afritten van de Al2
wordt, hoe minder de luchtverontreini-
ging en de geluidsoverlast zal zijn.
Kortom, een ongelijkvloerse kruising is
hard nodig.
Al met al is het duidelijk dat wat wij in

ons bezwaarschrift naar voren hebben
gebracht, in grote mate overeenkomt met
de recente uitspraken van de Raad van

State. Om die hoofdpunten te herhalen:

. Wij hebben voorgesteld om de verbre-
ding van de snelweg in één keer tot
Veenendaal aan te leggen, om de
doorstroming te bevorderen.

¡ Als daar geen geld voor is, dan is het
beter om de verbreding slechts uit te
voeren tot aan Maarn, zeker in verband
met de luchtkwaliteit in onze dorpen.

o Tot slot is het in alle gevallen vanzelf-
sprekend en noodzakelijk om de
spoorwegovergang Maarsbergen on-
gelijkvloers te maken.

Tot de minister zeggen wij: u kunt nu
nog heel goed de huidige plannen wij-
zigen. Anders zien wij elkaar bij de
Raad van State. Want dáár verwachten
wij veel weerklank voor onze argu-
menten.

l, næìr, of rurab,r
De Commissie Duivesteyn deed onderzoek
naar de financiering van grote infrastructurele
projecten. Een stoet van topambtenaren, advi-
seurs en deskundigen trok voorbij. Ook de
vier verantwoordelijke da mes ex-minister kre-
gen van de commissie volop gelegenheid hun
verbale kunsten te vertonen Zij verklaarden
hun werk naar behoren te hebben gedaan.
Mogelijke fouten bij de besluitvorming rond-
om Betuweroute en Hogesnelheidslijn waren
gemaakt door anderen... Niemand stond on-
der ede en dat maakte de verhoren een stuk
eenvoudiger en ongeloofivaardiger: lnmiddels
laten vermoedens van bouwfr¿ude bij deze
infrastructuur de burger in verbijstering achter:
Manipuleren met cijfers die niet deugen, in-
formatie die wordt achtergehouden, een
slechte verhouding met de pers, meer zorg
voor het eigen imago dan feitelijke voorlich-
ting: zo gaat dat blijkbaar bij de overheid. De
burger raakt ongeìhteresseerd en wordt cy-
nisch. Een bedreiging van onze democratie.
Sinds de overheid 'bedrijfsmatig' is gaan wer-
ken, neemt de overheidsvoorlichting een cen-
tnle plaats in bij de beleidsvorming, gericht
op het zo ongehinderd mogelijk realiseren
van de eigen plannen. ln Nederland zijn
15.000 voorlichters en communicatiemensen
actief naast 13.000 journalisten.
Hoe ook op lagere niveaus wordt gemanipu-
leerd met informatie, kunt u lezen in het
'Woord vooraf'van de bundel "lnspnak-
reacties op het ontwerp wegbesluit en MER
Plusstroken en extra rijstroken 412 Utrecht-
Maarsbergen en bijbehorende aanvngen voor
uitvoeringsbesluiten" fa, het gaat over onsl),
uítgegeven door het lnspnakpunt Verkeer en
Waterstaat, juni 2004. Er werden 518 be-
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A12 wordt
R"genboogroute
Rijkswaterstaat wil het Nederlandse wegennet opstoten "in de vaart van Europa'i ln
Frankrijk loopt de Route du soleil van Parijs naar Avignon (en zuidelijker) en de
Aquitaine van Parijs naar Bordeaux. Zoiets stond Rijkswaterstaat ook voor ogen, toen
ze dit voorjaar een prijsvraag uitschreef om de Al2 van Den Haag naar de Duitse
grens een eigen naam te geven. De hele snelweg zal na verloop van tijd een op elkaar
afgestemde architectonische aankleding krijgen. Denk daarbij aan de vormgeving van
viaducten en geluidsschermen.

Voor elk type landschap rond de A.l2 komt dan een bijpassende reeks ontwerpen
voor de aankleding. ln de stedelijke omgeving bijvoorbeeld vooral glas in de geluids-
wering en in het bos begroeide schermen. Maaç daarnaast moest er een nieuwe
naam komen. Kennelijk is het niet alom bekend dat de Al2, zeker het deel van
utrecht naar Arnhem, in de volksmond al heel lang het Hazenpad heet. of deze oude
naam heeft meegedaan in de prijsvraag is ons niet bekend.
wel weten we dat de nieuwe naam voor de A'12 de Regenboogroute is. De gedachte
daarachter zou zijn, dat je van Den Haag naar Arnhem (en verder naar het oosten)
door een reeks verschillende landschappen rijdt, die een regenbooggevoel oproepen.
Je moet er maar opkomen...

Dit roept het beeld op dat er niet meer dan {
honderd reacties zijn óntvangen. Maar nu I-



Woningen op het
W¡jers-terrein
De gemeente heeft plannen om op het
Wijers-terrein in Maarsbergen woning-
bouw mogelijk te maken. Op zichzelf kan

dat best een goed plan zijn. Maar een

dergelijk plan (dat wel 
.100 

woningen
kan bevatten met minstens even zovele

auto's en meer fietsen) heefi natuurlijk
verkeerskundige gevolgen. Het ligt voor
de hand dat die nieuwe bewoners (ge-
middeld zo'n 350) ook Maarsbergen in

en uit willen. En uiteraard moet dat op
een veilige manier. Zij rijden over de

Haarweg en zij passeren de kruising met
de Woudenbertsewet. Dit is een extra

aanleiding om (vòòr het realiseren van

dit woningbouwplan) de verkeerssituatie
in Maarsbergen aan te pakken: zowel de

kruising Haarweg / Woudenbergseweg
als de spoorwetovergang (met file-uit-
straling op de kruising).

Het is - ook met het oog op deze wo-
ningbouwplannen - een goede oplos-
sing als de aansluiting Maarsbergen op
de Al2 naar het oosten wordt verplaatst
en er vanaf dat punt een weg rond het
dorp Maarsbergen komt richting
Woudenberg. Daarom brengt de VBMM
dit plan Maarsbergen Oost opnieuw on-

der de aandacht van de huidige bewo-
ners, de gemeente, provincie en

Rijkswaterstaat. Naar onze mening is er
alleen op deze manier een veilige ver-

keerssituatie voor alle inwoners van

Maarsbergen te realiseren.

COLOFON
Nieuwsbrief is een uitgave van de
Vereniging Bewonersbelangen Maarn -

Maarsbergen (VBMM) en verschijnt
minstens eenmaal per jaar.

Postbus 158, 3950 AD MMRN
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Het Maarnse centrum in oktober 2002 (toen nog met Postkantoor) en de situatie in oktober 2004
grond vestigingen van RABO bank en ABN AMRO).

Centrumplan Maarn
Sinds begin 2OO3 ziin twee bestuursleden van VBMM betrokken bij de
commissie die de gemeente heeft ingesteld rond het Centrumplan
Maarn. Voor onze vereniging zijn (gelet op onze doelstellingen) met
name de verkeerskundige aspecten van belang. De bouwkundige invulling
van het centrum is naar ons oordeel bovenal de verantwoordelijkheid van
het gemeentebestuur zèlf (dat vooraf duidelijke randvoorwaarden moet
stellen). Hiermee bedoelen we met name een visie over de hoogte van
mogelijke nieuwe gebouwen en vooral ook het aantal bouwlagen. Het
dorpse karakter mag niet worden aangetast.

ln aansluiting op dergelijke randvoor- Puntsgewijs:
waarden kan een projectontwikkelaar aan . De Tuindorpweg moet geen voetgan-

de gang, de ondernemers kunnen wor- gersgebied worden; doorstroming van

den gehoord, evenals de inwoners van het verkeer blijft noodzakelijk.

onze gemeente via voorlichting en in- . Sluipverkeer moet worden tegenge-

spraak. gaan. Dat heeft alles te maken met

Over de verkeerskundige aspecten van een goede doorstroming van het ver-

het Maarnse centrum hebben wij al eer- keer op de 412 en daarop afgestemde

der onze mening bekend gemaakt. provinciale wegen.

. De Raadhuistunnel moet goed bereik-

baar zijn, ook voor bewoners uit de

Driesprong en Maarsbergen.
. De nieuwe oosteliike flets- en voet-

gangerstunnel onder de Al2 moet
goed worden ingepast in het plaatse-
lijke verkeer. Kinderen moeten veilig
naar school kunnen.

. Een snelheid van 30 km per uur in

het centrum moet worden afgedwon-
gen door aanpassing van het weg-
proílel.

Deelname aan de Centrumplan-commis-
sie heeft naar onze mening tot op heden

niet veel opgeleverd. De gemeente talmt
met het maken van een beleidskader. De

plannen voor verkeerskundige maatrege-
len zijn weinig concreet.
De VBMM blijft de ontwikkelingen vol-
gen. Zodra daar aanleiding voor is, zullen

we daarover met onze leden overleggen.
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Bestuur Bewonersbelangen vern¡euwd
ln de Twee Marken vond op 6 oktober jl. een Algemene Leden-

vergadering plaats van onze Vereniging Bewonersbelangen Maarn-
Maarsbergen. De bijeenkomst was voornamelijk bedoeld om (overeen-

komstig de regels uit de statuten) drie nieuwe bestuursleden te benoe-

men. Dat was nodig omdat we - na hun brede en langdurige inzet,

waarvoor veel dank - afscheid moesten nemen van Cootje van den

Engel, Bartho Dröge en Jan van Noort. Op voordracht van het bestuur
zijn Aafke Zwart, Fred Fiechter en Jan Maarten Schraagen benoemd.
7o zijn we weer op volle sterkte.

Van links naar rechts:
o Ceert Kappe, Aardbolhof 14, 3951 EB Maarn, (t) 44 31 07.

. Aafke Zwart, Van Beuningenlaan 20, 3953 BR Maarsbergen (penningmeester).
o Jan van Dijk, Sportlaan 4, 3951 CC Maarn, (t) 44 29 10 (voonitte).
. Ria Stolp-Serno, Tromplaan 5, 3951 CL Maarn, (t) 44 15 30 (secretaris).
. Jan Waldmann, Raadhuislaan 17, 3951 CH Maarn, (t) 44 20 74.
. Fred Fiechter Maarnse Crindweg 20-8, 3951 LK Maarn,

(t) 44 27 16 (publiciteit).
c Jan Maarten Schraagen, Haarweg 36, 3953 BH Maarsbergen,

(t) 43 U 39 (nietop defoto).
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(in de recente nieuwbouw op de begane


