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Betrokken dorpsgenoten,

De gemeentelijke herindeling heeft niet direct 
geleid tot een grotere betrokkenheid van de 
inwoners van Maarn en Maarsbergen bij de 
nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het 
gemeentebestuur is niet alleen letterlijk op 
afstand komen te staan, maar op veler gebied 
constateren inwoners een verslechtering van de 
voorzieningen. 

De Vereniging Bewonersbelangen Maarn 
Maarsbergen (VBMM) wil daarom met uw steun 
voor deze belangen opkomen. Sinds medio vorig 
jaar is het bestuur van de VVBM weer actief 
bezig met allerlei onderwerpen die de bewoners 
van Maarn en Maarsbergen direct aangaan. Een 
goede woonomgeving creëren wij zelf door 
directe betrokkenheid van de bewoners. 
Het blijft echter nodig dat de bewoners hun stem 
laten horen, zodat wij weten wat jullie mening 
is. Word dus lid van VBMM en kom in het najaar 
naar onze ledenvergadering in de Twee Marken.

Wij rekenen erop jullie te mogen begroeten. 

Graag tot dan!
Rinnie van der Horst, voorzitter VBMM

Omgevingsvisie
Met de komst van de omgevingswet 
(inwerkingtreding 1 januari 2021) zijn gemeenten 
verplicht een omgevingsvisie op te stellen. 
Een strategische visie voor de lange termijn voor 
de gehele fysieke leefomgeving. 

Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang 
tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, 
verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel 
erfgoed. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft 
in 2019 al een hoofdlijnennotitie opgesteld. 
In het voorjaar zullen er gemeentebrede 
verdiepingsbijeenkomsten met inwoners, 
ondernemers en externe partijen plaats vinden. 
Dit najaar zijn er verschillende dorpsgesprekken, 
waaronder ook in Maarn-Maarsbergen.

In Driebergen is op 10 maart een pilot geweest, 
waar ook bestuursleden van de VBMM aanwezig 
waren. De VBMM is in gesprek met de gemeente 
om de participatie van de bewoners van Maarn-
Maarsbergen zo eff ectief mogelijk te laten 
verlopen. Zie ook:
www.heuvelrug.nl/omgevingsvisie.

Daarnaast dienen diverse onderzoeken opnieuw 
uitgevoerd te worden wegens het gebruik van 
een onjuist uitgangspunt.

Ondanks verzoeken om uitstel nam GS 
afgelopen december het besluit het 
voorontwerp (provinciaal) inpassingsplan (PIP) 
Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen vast te 
stellen en ter inzage te leggen voor inspraak. Wel 
werden toezeggingen gedaan over de besteding 
van de gelden van de inpassingsmaatregelen en 
nieuw op te stellen rapporten. Laatstgenoemde 
veroorzaakt een vertraging van ca. 7 weken, 
waardoor de vaststelling van het ontwerp- 
inpassingsplan (PIP) op 9 juni 2020 plaats 
zal vinden in plaats van medio april 2020. 
Het moment van vaststelling van het PIP zal 
vooralsnog plaatsvinden in december 2020. 

Op basis van de huidige rapporten van de 
verschillende onderzoeken: geluid, lichthinder, 
luchtkwaliteit, trillingen, verkeersaudit en met 
name het rapport over de verkeers(on)veiligheid 
heeft VBMM gemeend bezwaar te moeten maken 
tegen het voorontwerp. Dit bezwaar vindt u 
terug op onze website.  

Op de website van de Provincie Utrecht (www.
provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-
onderwerpen/spoorproject-tunnel-maarsbergen/
inspraak/) zijn ook alle relevante documenten en 
besluiten terug te vinden.

Multifunctonele accommodatie
In 2017 ontstond het idee om een Multi Functio-
nele Accommodatie (MFA) te realiseren in Maarn. 
Aanleiding was de noodzaak voor nieuwbouw dan 
wel renovatie van het dorpshuis en de 2 scholen 
in het dorp. 
Onderdeel van dit plan was de realisatie van 
woningen op het Trompplein om de fi nanciering 
van de MFA mogelijk te maken. In het voorjaar 
van 2019 stuitte dit op fl inke weerstand bij grote 
delen van de bevolking die fi kse knwlpunten 
voorzagen en zich onvoldoende betrokken 
voelden. Draagvlak en vertrouwen ontbraken.

Dit leidde tot een nieuw burgerinitiatief, de 
Perimetergroep. Dit initiatief stelt niet de 
plek van vestiging en de indeling van het MFA 
centraal maar de behoefte aan maatschappelijke 
voorzieningen in Maarn en Maarsbergen voor 
de aankomende 20 à 30 jaar. Daarbij wordt 
gekeken naar een logische, elkaar versterkende 
clustering van functies. Het gaat hier o.a. om de 
dorpshuisfunctie, bibliotheek, cultuur, onderwijs, 
kinderopvang en (buiten)sport. Daarbij dient een 
optimale combinatie te zorgen voor een gezonde 
basis voor de exploitatie. 
Dit kan over (meerdere) functionele gebouw(en) 
en diverse locaties in het dorp. Voorwaarde is 
een breed draagvlak, goede betrokkenheid van 
omwonenden en het tonen van eigenaarschap 
door de verschillende organisaties in het 
dorp. Door het gemeentebestuur en de 
Perimetergroep zijn afspraken gemaakt, welke 
zijn vastgelegd in een inmiddels opgesteld 
procesplan. Dit plan beschrijft de af te leggen 
weg om middels co-creatie gezamenlijk een 
masterplan op te stellen. Een proces dus, 
waarbinnen de toekomstige gebruikers door 
eigen inbreng, gestalte kunnen geven aan de 
gewenste accommodatie binnen de aangegeven 
gemeentelijke kaders. Mochten deze kaders 
knelpunten opleveren, dan zal gezamenlijk per 
knelpunt bekeken worden wat de beste oplossing 
is. 
Helaas is de kick-off  bijeenkomst van 16 maart 
jl. door het Coronavirus uitgesteld; informatie 
over het vervolg en het procesplan zelf is terug 
te vinden op onze website www.vbmm.nl. In het 
proces is uiteraard ook plaats voor de algemene 
belangen van aanwonenden; contact met 
vertegenwoordigers van die groeperingen stellen 
wij zeer op prijs. Wij houden jullie op de hoogte 
van de verdere ontwikkelingen.    
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Komt Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen  
op voor jouw belangen bij gemeente Utrechtse Heuvelrug

De toekomst van Maarn-Maarsbergen 
ligt ook in jóuw handen. 
Steun daarom de VBMM.

Samen met andere leden maak je 
gebruik van het netwerk van VBMM

Kan jij actief meepraten over beleid 
en actuele ontwikkelingen
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Buntplein Maarn
Op verzoek van omwonenden heeft VBMM in 
2015 het initiatief genomen om de omwonenden 
van het Buntplein in Maarn bijeen te brengen 
om samen op te trekken over de toekomst van 
het Buntplein. De gevormde werkgroep heeft 
een statement (visie) opgesteld en gedeeld 
met de projectontwikkelaar TWYL. Het door de 
projectontwikkelaar opgestelde plan voorziet 
in totaal in 13 woningen, bestaande uit 6 
grondgebondenwoningen (vrije sector), 
3 seniorenwoningen op de begane grond (sociale 
huur of koop) en 4 maisonettewoningen op de 
verdieping (middeldure woningen).

Afgelopen januari heeft de gemeenteraad het 
stedenbouwkundig kader voor het Buntplein 
vastgesteld. Het planinitiatief past niet 
binnen het bestemmingsplan Maarn-Noord 
omdat de huidige bestemming van de grond 
detailhandel is. Omdat woningbouw op grond 
van het geldende bestemmingsplan niet is 
toegestaan, zal een planologische procedure 
doorlopen moeten worden. Vaststelling van het 
stedenbouwkundig kader is de eerste stap in het 
proces.

Inbreidingslocaties
Onze gemeente krijgt volgens B&W de 
komende jaren te maken met een tekort van 
ongeveer 500 woningen. 

Aanleiding voor de gemeente om afgelopen 
zomer aan alle inwoners te vragen waar 
zij, binnen de gemeente, locaties voor 
woningbouw zien. Alle inzendingen zijn 
globaal beoordeeld op onder andere 
ligging en stedenbouwkundige inpassing. In 
februari heeft de gemeente deze potentiële 
inbreidingslocaties gepresenteerd. 

(landgoed Den Treek-Henschoten), de gemeenten 
Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug en 
de provincie Utrecht hierin een belangrijk 
uitgangspunt vormt. De provincie heeft hierin 
een toezichthoudende en toetsende rol.
Een scan uitgevoerd door een extern bureau 
geeft aan dat diverse onderdelen uit de plannen 
strijdig zijn met de huidige bestemmingsplannen 
en zorgen voor een toename aan verharding, 
verkeersintensiteit en parkeerdruk. 

Van de kant van de politiek heeft een aantal 
partijen diverse malen kritische vragen gesteld 
aan het gemeentebestuur. Antwoorden blijven 
uit of de vragen worden voor kennisgeving 
aangenomen. Inmiddels is de Nationale 
Ombudsman hierover geïnformeerd. Van 
de zijde van de exploitant blijft het stil. 
Voor zover bekend zijn er nog geen plannen 
offi  cieel gepubliceerd. VBMM hecht aan een 
kwalitatief goed besluit met draagvlak. Dit 
kan alleen tot stand komen via een zorgvuldig 
participatietraject met deelname van burgers, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties. 
VBMM volgt dit dossier met grote belangstelling.

Henschotermeer
De exploitant van het Henschotermeer, 
Mooi Meer BV, heeft plannen om het gebied 
rondom de recreatieplas te ontwikkelen.

In juni 2019 heeft de exploitant een 
informatiemiddag georganiseerd voor 
belangstellenden om kennis te nemen van deze 
plannen. Deze betreff en onder andere het 
vernieuwen van het restaurant en de realisatie 
van een kinderboerderij en activiteitenhal. 
Tevens zijn er plannen voor verblijfsrecreatie 
en de verhuizing van YMCA vanuit Leusden naar 
het Henschotermeer. Omwonenden, omliggende 
recreatiebedrijven en diverse politieke 
partijen op de Utrechtse Heuvelrug maken zich 
grote zorgen. Provinciale Staten houdt zich 
afzijdig en stelt zich op het standpunt dat de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de eigenaar 
van het Henschotermeer 

Energietransitie
In 2050 moeten de woningen en gebouwen in 
Nederland aardgasvrij zijn. Dit betekent dat het 
hele land moet overstappen op andere manieren 
om huis en water te verwarmen en 
om te koken. Gemeenten hebben een belangrijke 
rol gekregen bij deze energietransitie. In een 
op te stellen warmtevisie moet de gemeente 
aan bewoners meer duidelijkheid geven over de 
wijze waarop in de komende jaren van aardgas 
wordt overgeschakeld naar duurzame warmte. 
De gemeente Utrechtse Heuvelrug dient uiterlijk 
eind 2021 (voor het eerst) een transitievisie 

warmte op te stellen voor de eigen gemeente 
waarin onder andere per wijk is aangegeven 
in welk tempo de wijken van het gas af gaan 
en wat de meest voor de hand liggende 
energiealternatieven voor aardgas in de 
wijken zijn. 

VBMM vindt het belangrijk en zal er op 
toezien dat de gemeente over dit onderwerp 
met haar bewoners in gesprek gaat: wat 
is de stand van zaken van de Warmtevisie, 
hoe krijgt het proces vorm, wanneer zijn 
welke dorpen/wijken aan de beurt, zijn 
er koppelkansen met nieuwbouw die al 
gasloos moet worden gebouwd, is er ruimte 
om (eerder) zelf aan de slag te gaan, 
hoe zit het met de fi nanciering, zijn er 
subsidiemogelijkheden etc.
VBMM heeft niet zelf de kennis maar wil wel 
een faciliterende rol hierin vervullen.

Vier daarvan bevinden zich in Maarn en 
Maarsbergen. Zij worden door de gemeente 
aangeduid als “kansrijk”. Niet duidelijk is op 
welke wijze deze kwalifi catie tot stand gekomen 
is. De vereniging heeft een reactie geformuleerd 
en naar de gemeente gestuurd (www.vbmm.
nl/archief/2020-per-jaar/zienswijze-vbmm-
inbreidingslocaties/). 
De VBMM ziet wel mogelijkheden als het gaat 
om herbestemming van bedrijfslocaties ten 
behoeve van woningbouw. echter tegen nieuwe 
bouwlocaties ten koste van openbaar groen. 
Daarnaast willen wij dat bouwactiviteiten 
in onze dorpen niet ad hoc gepland worden, 
maar vanuit een brede visie op de dorpen en 
de omgeving. Alle relevante aspecten, zoals   
energiebeleid, bouwbeleid, verkeersbeleid 
en milieuvraagstukken moeten in samenhang 
worden afgewogen om tot duurzame oplossingen 
te komen.

Onderdoorgang Maarsbergen
De spooronderdoorgang N226 bij Maarsbergen is 
een project met inmiddels een lange historie. 
De uiteindelijk door Gedeputeerde Staten van 
de provincie Utrecht gekozen variant is ‘om de 
West met gesloten Tuindorpweg’ en kent een 
begroting van € 51,6 miljoen inclusief een bedrag 
ad € 2,8 miljoen voor inpassingsmaatregelen. 
De besteding van met name de € 2,8 miljoen 
aan inpassingsmaatregelen tezamen met de in 
november 2019 gepubliceerde rapporten over 
onder andere verkeersveiligheid leidden tot vele 
Statenvragen in december 2019. 
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