
Notulen ALV VBMM に 29 juni 2017 

Locatie:   De Twee Marken Maarn 

Aanvang:   19.30 uur 

Einde:    21.30 uur 

 

Aanwezig bestuur:  Hr. R. Letema / Mw. O. Matthijssen / Hr. E. Van Buiten / Hr. K. Pater 

Aantal aanw. leden:  14 (zie presentielijst) 

Aantal afmeldingen: 4 

Notulist:  Mirjam van Oord (Studio Mirjam) 

 

Agenda 

1 Opening 

2 Mededelingen 

3 Conceptnotulen ALV 18 mei 2016 

4 Voorstel om te komen tot een nieuw bestuur 

5 Stand van zaken projecten 

6 WVTTK 

7 Rondvraag 

8 Sluiting 

 

 

1. Opening 

19.30 uur De voorzitter, Ronald Letema, heet een ieder welkom. 

 

Hij geeft aan dat het gehele huidige bestuur, deels doordat bestuurstermijnen aflopen en deels doordat er 

calamiteiten binnen het bestuur zijn opgetreden, zal aftreden en dat het wenselijk is een commissie in het leven te 

roepen voor het samenstellen van een nieuw bestuur, met daaraan gekoppeld het herzien van een duidelijk 

beleidsplan voor het goed functioneren van een bestuur voor deze vereniging. 

Onder punt 4. van de agenda wordt bovenstaand besproken. 

 

2. Mededelingen 

- Er zijn 3 opzeggingen lidmaatschap binnengekomen 

- Ledenaantal staat op 426 (100 minder dan een jaar geleden) 

Het zou wenselijk zijn meer jonge leden te krijgen, maar dat is een moeilijk bereikbare groep (30-gers) volgens de 

voorzitter. 

Hr. G. Verheggen geeft aan dat er erg weinig informatie van het bestuur naar de leden komt en daardoor de 

loyaliteit van de leden achteruit gaat. De voorzitter reageert hierop dat dit door de calamiteiten in het bestuur is 

ontstaan, maar dat er wel degelijk activiteit binnen de projectgroepen is geweest. Wellicht had daar meer 

informatie van aan de leden gestuurd moeten worden. 

 

3. Conceptnotulen ALV 18 mei 2016 

De notulen stonden niet op de website, worden er na vanavond op gezet en schuiven voor akkoord door naar de 

volgende ALV. 

 

4. Voorstel om te komen tot nieuw bestuur 

Te vormen commissie: 

Hr. K. Pater stelt voor dat het huidige bestuur demissionair blijft tot er een nieuw bestuur zal zijn. Hier wordt positief 

op gereageerd. 

 

De voorzitter vraagt of 1 of meer van de aanwezige leden interesse heeft om in de commissie plaats te nemen. 

De commissie zal zich buigen over het maken van een duidelijk beleidsplan voor het goed functioneren van een 

bestuur voor deze vereniging. De commissie kan personen voordragen, waarover de ALV haar stem uit zal brengen. 

Wenselijk is dat er 2 pers. uit elke plaats in de commissie zitten. 

 

Hr. F. Cremer stelt dat het niet waar kan zijn de VBMM te stoppen en dat de dorpen Maarn/Maarsbergen te veel 

de moeite waard zijn en belangen zullen moeten worden behartigd. Hij geeft aan in de commissie plaats te willen 

nemen om tot een nieuw bestuur te komen. 



 

Volgorde voor commissie kan zijn: evalueren waar valkuilen liggen / beleidsvoorstel maken / leden zoeken die 

bestuursfunctie zouden willen bekleden / voordragen aan ALV. 

 

Hr. B. Dröge en Hr. R. Duijn geven ook aan in de commissie plaats te willen nemen.  

Hr. F. Cremer vraagt M. Van Oord (notulist en inwoner van Maarn) om als objectief persoon in de commissie deel 

te nemen, wat zij met een ja beantwoord. 

Bijzondere commissie advies bestuurssamenstelling: 

Hr. F. Cremer  Maarsbergen 

Hr. B. Dröge  Maarsbergen 

Hr. R. Duijn  Maarn 

Mw. M. van Oord Maarn 

 

De commissie zal er naar streven in oktober 2017 met een voorstel bij de ALV te komen. Zij houdt het demissionair 

bestuur hiervan op de hoogte.  

Hr. F. Cremer ヮﾉWｷデ"┘Wﾉ"┗ﾗﾗヴ"けﾆﾉ;;ヴ"┘;ﾐﾐWWヴ"ﾆﾉ;;ヴげ"Wﾐ"けﾆ┘;ﾉｷデWｷデ"┗ﾙﾙヴ"ﾆ┘;ﾐデｷデWｷデげく  Op een vraag uit de vergadering om 

onderzoek te doen naar de ﾗﾗヴ┣;ﾆWﾐ"┗;ﾐ"SW" ﾗﾐデゲデ;ﾐW"ゲｷデ┌;デｷW"HｷﾐﾐWﾐ"ｴWデ"HWゲデ┌┌ヴが";ﾐデ┘ﾗﾗヴSデ"Eく1ヴWﾏWヴぎ"け7W"
IﾗﾏﾏｷゲゲｷW"ヴｷIｴデ"┣ｷIｴ"┌ｷデゲﾉ┌ｷデWﾐS"ﾗヮ"SW"デﾗWﾆﾗﾏゲデ"┗;ﾐ"†0cc"Wﾐ"┣;ﾉ"ｪWWﾐ"デｷﾃS"ｷﾐ┗WゲデWヴWﾐ"ｷﾐ"ｴWデ"┗WヴﾉWSWﾐげく" 
 

5. Stand van zaken projecten 

Buntplein 

Hr. P. vd Berg (commissielid Buntplein) geeft aan dat er onvrede is over het けゲ┌ﾏﾏｷWヴ"HWﾆWﾐSWげ"plan van de 

ヮヴﾗﾃWIデﾗﾐデ┘ｷﾆﾆWﾉ;;ヴ"け~ｴW"┘;┞"┞ﾗ┌"ﾉｷ┗Wげが"┘WﾉﾆW"Sﾗﾗヴ"v]⁄}"†;ゲデｪﾗWS"ｷゲ"ｪWﾆﾗ┣Wﾐ"Wﾐ"ﾐｷWデ"SW"ｴﾗﾗｪゲデW"HｷWSWヴ"┘;ゲく  
De voorzitter geeft aan dat er vandaag (29-6-2017) een bericht binnen was gekomen van de projectontwikkelaar, 

omdat deze zeker nog met de projectgroep contact wil maken, voor e.e.a. bij de gemeente wordt ingediend.  

Door de vakantieperiode is er bij de gemeente een principebesluit ingediend, i.v.m. de 13 weken bezwaartijd. 

De voorzitter adviseert de werkgroep de dialoog vast te houden met de ontwikkelaar!  

 

Hr. J. vd Heuvel doet de suggestie een participatieplan aan te vragen bij de gemeente.  

De voorzitter geeft aan dat iets dergelijks al loopt, doordat alles vanuit VBMM in deze goed op papier staat richting 

de gemeente. Maar de suggestie zal mee worden genomen. 

 

Hr. E. van Buiten merkt nog op dat de gemeente nooit haast heeft met projecten waarin bewoners tegenover 

ontwikkelaars staan. 

 

Hr. B. Dröge stelt voor plannen zo goed mogelijk uit te voeren, individuele meningen te bundelen (in balans 

brengen) en als 1 geheel naar buiten te brengen. Het draagvlak zal hierdoor vergroot worden. 

 

De Twee Marken 

Hr. E. van Buiten geeft aan dat dit een zeer complex project is met zeer veel belangen (o.a. scholen / vrienden van 

het dorpshuis / omwonenden etc. DUS hoe het gebouw te delen, combineren ook met horeca e.d.) en daardoor 

ook veel verschillende meningen. 

Er lag een plan waar de gemeente gas op wilde gevenが"ﾏ;;ヴ"Sﾗﾗヴ"SW"ｴﾗｪW"ﾆﾗゲデWﾐ"ふ┣ﾗげﾐ"6 miljoen) kan dit niet 

worden gerealiseerd en zal er verder naar gekeken moeten worden. 

 

Woningbouw geeft ook de nodige problemen, aldus Hr. E. van Buiten. 

Hr. F. Cremer geeft aan dat VBMM niet de belangen van de leden behartigt, maar de belangen van de dorpen. Dat 

moeten we in ogenschouw houden. 

 

Henschotermeer 

Geen informatie over / zoekend naar beheerder. 

 

Benzinepompen Maarsbergen 

 

Hoewel het principebesluit in zowel de gemeente als provincie is gevallen dat de benzinepompen moeten 

verdwijnen, is aan de Tinq opnieuw vergunning verleend voor 5 jaar. Het formele besluit was nog niet gevallen in 



de provincie en dus kon het lopende contact niet opgezegd worden. Shell heeft aangegeven niet uit te breiden 

zolang de gesprekken rond de verplaatsing lopen. 

 

Hr. F. Cremer voegt toe dat alleen formele besluiten lopende vergunningen kunnen stoppen, die zijn er niet bij de 

gemeente en provincie duゲ"SW"}ｴWﾉﾉ"ｴWWaデ"┗Wヴｪ┌ﾐﾐｷﾐｪ"デﾗデ"┌ｷデHヴWｷSｷﾐｪ"ｪWﾆヴWｪWﾐ"Wﾐ"SW"~ｷﾐケげゲ"ｷﾉﾉWｪ;ﾉW"SWヴSW"ヮﾗﾏヮ"┣;ﾉ"
gelegaliseerd worden.  

 

Traject Ondertunneling Maarsbergen 

Op 3 juni 2017 stond de ondertunneling Maarsbergen voor finale besluitvorming bij Provinciale Staten op de 

agenda. Met grote meerderheid (42 van de 49 zetels) werd gekozen voor de Westvariant met Gesloten 

Tuindorpweg. Een oplossing waar een groot deel van de bevolking van Maarsbergen zich hard voor gemaakt heeft. 

Dhr. Pater was groot voorstander van een andere variant: de Bos-Beek variant, een variant waarbij er een lange, 

overdekte tunnel zou komen op 60 meter van de huidige N-weg met op de huidige plaats van de benzinepompen, 

een rotonde. 

Volgens Hr. K. Pater ┘WヴS"ｴWデ"ヮヴﾗIWゲ"ﾗﾏ"さヵ"┗ﾗﾗヴ"ヱヲざ"ｷﾐｪWデヴﾗﾆﾆWﾐが"SﾗﾗヴS;デ VBMM te weinig had geparticipeerd. 

Het plan van Hr. R. Hartvelt (Bos-Beek variant) werd uitgerekend en meegenomen in de tweede ronde 

besluitvorming in de Gemeenteraad over de varianten, maar door de financiën (hij was 22 miljoen duurder dan de 

Westvariant) onderuit gehaald en niet serieus genomen, aldus de heer Pater.  

De voorzitter geeft aan dat dat de mening is van Hr. K. Pater en dat VBMM zwaar geparticipeerd heeft, maar dat 

het Bos-Beek plan het niet gehaald heeft en gekozen werd voor de Westvariant door de Gemeenteraad. Dit advies 

werd uiteindelijk overgenomen door de Provincie op 3 juni.  

 

Er volgt een discussie met verwijten, misverstanden en onduidelijkheden, waar uiteindelijk het volgende op wordt 

besloten: Dit is het project waar de calamiteiten in het bestuur door zijn ontstaan. Door persoonlijke meningen en 

karakters van bestuursleden welke botsten, maar wat als bestuur van een belangenvereniging voor 2 dorpen een 

betere regie had moeten hebben. Verder wordt besloten dat het een feit is dat het hui dige bestuur niet verder wil 

en kan, dat er niet teruggekeken wordt, maar vooruit en dat de zojuist benoemde commissie zich over een nieuw 

te vormen bestuur zal buigen en een beleidsplan met de juiste richtlijnen om een correct bestuur te zijn voor deze 

vereniging. 

 

#ヱヲ"ぐ"ヱンヰﾆﾏっ┌ ぐ"d;;ぁ 
Verloren! Op de A12 ter hoogte van onze gemeenten is een max. Snelheid van 130km/u bepaald.  

 

Zonnepanelen project 

VBMM heeft geen participatie in dit project. 

 

Fijnstofmeting 

In maart 2017 is er een meting gedaan, welke als ヴWゲ┌ﾉデ;;デ"けHｷﾐﾐWﾐ"SW"ﾐﾗヴﾏWﾐげ";;ﾐ"ｪWWaデく 
KWデ"┗Wヴゲﾉ;ｪ"┣ﾗ┌"ﾏWSｷﾗ"ﾏWｷ"ｪWゲデ┌┌ヴS"┘ﾗヴSWﾐ"ぐ"ｷゲ"ﾐﾗｪ"ﾐｷWデ"HｷﾐﾐWﾐく  
 

6. WVTTK 

ひ"†ﾗﾗヴ";ﾉﾉW"S┌ｷSWﾉｷﾃﾆｴWｷS"ｪWWaデ"SW"┗ﾗﾗヴ┣ｷデデWヴ"ﾐﾗｪ"W┗Wﾐ";;ﾐぎ 
Het gehele bestuur treedt terug = demissionair 

Zij zal lopende projecten nog begeleiden en zorgdragen dat de projectgroepen hun werk kunnen doen.  

 

Mw. O. Matthijssen geeft aan dat de penningmeester al in 2016 gestopt is, maar dat de overdracht van bankpassen 

e.d. nog niet heeft plaatsgevonden. Zij stelt ook voor om geen contributie te innen van de leden voor 2017. 

 

Hr. B. Dröge vindt dit een reëel voorstel en adviseert de reeds betaalde contributie te verrekenen met de contributie 

voor 2018.  

 

ALV stemt in met bovenstaand voorstel. 

 

ひ"Hr. K. Pater geeft aan een brief te hebben geschreven i.v.m. de ontstane calamiteiten binnen het bestuur (volgens 

zijn visie en volgens zijn zeggen ook de visie van een aantal andere leden) en leest deze voor tijdens de ALV. Deze 

brief vindt u als bijlage bij de notulen. 

 



ひ"ｴヴく"0く"7ヴﾜｪW"S;ﾐﾆデ"ｴWデ"ｴ┌ｷSｷｪe bestuur voor haar inzet de afgelopen periode en geeft aan dat het besturen van 

een vereniging zeer veel tijd en energie kost en dat (ondanks de nu ontstane calamiteiten) daar ook bij stil gestaan 

mag worden. 

 

7. Sluiting 

21.30 uur De voorzitter, Hr. R. Letema, dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en wenst de bijzondere 

commissie alle wijsheid en succes. 

 

 

201707 Mirjam van Oord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluiten 

 

1. Bijzondere commissie etc. 

2. Huidige bestuur wordt demissionair 

3. Geen contributie heffing voor 2017 

 

 

Actiepunten 

 

- Notulen ALV 18 mei 2016 op website plaatsen en melden aan leden   Olga Matthijssen 

 

- Notulen ALV 29 juni 2017 rondsturen voor akkoord in demissionair bestuur  

  en aan bijzondere commissie        Olga Matthijssen 

 

- Na akkoord demissionair bestuur voor Notulen ALV 29 juni 2017, deze 

   laten plaatsen op de website van VBMM      Olga Matthijssen 

 

- Aan leden melden op de VBMM site, dat contributie 2017 vervalt en reeds betaalde 

   contributie wordt verrekend in 2018.       Olga Matthijssen 

 

- Overdracht penningmeesterschap regelen      Olga Matthijssen 

 

- Bijzondere commissie advies bestuurssamenstelling doen verslag aan 

   demissionair bestuur over gang van zaken      Commissieleden 

 

- Lopende projecten gaan door en verslaggeving aan leden via demissionair bestuur Werkgroepen 

 

NB ┣;ﾆWﾐ"ヮWヴ"ヮﾗゲデ"┗Wヴゲデ┌ヴWﾐ"ｷゲ"Wﾐﾗヴﾏ"┗WWﾉ"┘Wヴﾆ"Wﾐ"ﾆﾗゲデ"オ"ヱヵヰが- aan portokosten, dus pas weer doen bij nieuwe 

uitnodiging ALV). 

 

 

 



!"#$%&'&()%&*+,%*%-%-#

).-*/%0%-&-(%-#-&%/#

1&2)/3..,#



 

 

De rest van deze tekst bevat persoonlijke gevoelige informatie die in strijd is met algemene 

publicatie. 

De bijlage is op schriftelijk verzoek bij het bestuur of de auteur op te vragen.

Afsluitend: 

 

 

De rest van deze tekst bevat persoonlijke gevoelige informatie die in strijd is met algemene 

De bijlage is op schriftelijk verzoek bij het bestuur of de auteur op te vragen. 

 

De rest van deze tekst bevat persoonlijke gevoelige informatie die in strijd is met algemene 

 


