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Samenvatting Inspreken VBMM gedurende de Statenvergadering van woensdag 1 juli 2020. 
 
Onderwerp: PIP  onderdoorgang N226 te Maarsbergen. 
 
 
Inleiding 
Geachte voorzitter en leden van de provinciale staten van de provincie Utrecht, 
 
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om de recent door de VBMM georganiseerde 
enquête onder uw aandacht te brengen. 
Zoals u wellicht bekend heeft de VBMM een verbeterplan opgesteld, op de huidig gekozen 
variant, nav de uitkomsten/aanbevelingen van de, door op uw verzoek uitgevoerde 
onderzoeken betreffende geluid, trilling, luchtkwaliteit, doorstroming en verkeersveiligheid 
(audit) als ook gewoon gezond boeren verstand.  
Met name de uitkomsten en aanbevelingen genoemd in rapport betreffende de 
verkeersveiligheid audit alsook de verschillende reactie op het voorontwerpinpassingsplan 
hebben ons gesterkt in het tot stand komen van ons verbeterplan. 
 
Deze enquete is opgezet om: 

- de door de VBMM voorgestelde verbeterplannen voor te leggen aan en te toetsen 
onder de inwoners van Maarsbergen waarbij iedereen puntgewijs eventuele 
opmerkingen kon maken. 

- de vaak in eerdere overleggen/vergaderingen en andere vormen van communicatie 
vormen aangehaalde verdeeldheid in Maarsbergen te toetsen. 
Deze verdeeldheid is overigens begrijpelijk te noemen vanwege de verschillende 
belangen van individuen. Elk voorgesteld plan (om de de West) zal nimmer een 
unaniem accoord krijgen van de bewoners omdat de impact voor iedereen 
verschillend zal zijn. Een mogelijk betere oplossing had een variant om de Oost 
kunnen zijn geweest, echter is deze in dit stadium niet meer relevant. 

 
 
De voornaamste aanpassingen in het verbetervoorstel van de VBMM zijn: 

- totaal slechts 2 rijstroken in de tunnelbak waardoor deze ook smaller kan worden. 
- Ruimere gedeeltelijke overkapping van de tunnelbak tbv leefbaarheid voor bewoners 

van de Tuindorpweg en Engweg 
- Het scheiden van lokaal en regionaal verkeer voor de verbinding tussen Maarsbergen 

en Maarn. Echter wel met behoud van de Bosweg 
- Vereenvoudiging van de (Turbo)rotonde 
- Verwijdering van het TINQ tankstation, vanwege de ongunstige ligging en gevaarlijke 

positionering van het vulpunt. 
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De enquete, inclusief het bijbehorend verbeterplan, is huis aan huis verspreid onder de 
inwoners van Maarsbergen en was tevens ook terug te vinden op de website van de VBMM. 
Een ieder is hierbij de kans geboden deze in te vullen en daar waar nodig van commentaar te 
voorzien. 
 
 
Conclusies van de enquete: 

- Totaal 143 enquêtes ingevuld 
o 95 Maarsbergen 
o 48 Maarn 
o 0 Elders 

 
- 73% beoordeelt de plannen van de vereniging in zijn geheel positief. 
- Over de leefbaarheid en veiligheid geeft 70% aan dat deze onvoldoende 

gewaarborgd is in het huidige plan van de Provincie. 
- Uit de enquête blijkt dat men veel meer vertrouwen heeft in de uitvoering van de 

plannen na het door de vereniging voorgestelde verbeterplan. 
- Eventuele vertraging door aanpassingen aan het huidige ontwerp worden door 

meerderheid (70%) niet als problematisch ervaren wanneer tot structurele 
verbeteringen en grotere veiligheid leid. Immer zal elke aanpassing of verbetering na 
oplevering resulteren in additionele kosten alsook tijdelijke verkeersaanpassigen en 
dus overlast voor zowel weggebruikers maar vooral ook bewoners van Maarsbergen. 
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Bijlage: 
Uitslag enquête Maarsbergen 


