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Beste leden van VBMM,

Hierbij ontvang je de eerste digitale uitgave van onze periodieke mailing aan de leden. Via deze mailing 
attenderen wij je op een aantal zaken die binnen Maarn en Maarsbergen actueel zijn en uiteraard over 
de activiteiten van de Vereniging. Waar mogelijk tref je een link aan naar onze website, waar je over 
de diverse thema’s meer informatie vindt. De frequentie van deze mailing is afhankelijk van hetgeen er 
speelt in Maarn en Maarsbergen en daarmee flexibel.

Rinnie van der Horst, voorzitter VBMM

Algemene ledenvergadering 2020
Dinsdag 6 oktober a.s. 19:30 uur vindt de ALV 
plaats in dorpshuis De Twee Marken in Maarn.
We blikken terug, kijken naar de financiën en 
bestuurssamenstelling en leggen onze missie & 
visie aan jullie voor. Kom je ook? De uitnodiging 
en vergaderstukken ontvang je per mail. 

Inbreidingslocaties 
Op 3 september jl. vond de eerste beeldvormen-
de raadsvergadering plaats over de voornemens 
van de gemeente van woningbouw op zgn. 
inbreidingslocaties. In Maarn staan vier locaties 
aangegeven als “kansrijk” en in Maarsbergen gaat 
het om één locatie grenzend aan de Marezhof. 
VBMM heeft in een reactie aangegeven geen 
moeite te hebben met de locaties waarbij het 
gaat om herbestemming van bedrijfsterreinen. 
Uiteraard mits men voldoet aan de milieu- en 
veiligheidseisen. Wij hebben echter grote moeite 
met inbreidingslocaties, die ten koste gaan 
van de natuur, zeker als deze behoren tot het 
gemeentelijk groenstructuurplan. Dit laatste 
geldt voor het “Meubin-bos” en aanpalende 
gebieden. Op 17 september a.s. vindt het vervolg 
van de beeldvormende vergadering plaats; 
oordeelvorming is op 24 september a.s. en 
besluitvorming op 8 oktober a.s.
Voor meer informatie over dit onderwerp:  
zie onze website.

Energietransitie
De gemeente Utrechtse Heuvelrug (GUH) heeft haar 
doelstelling om klimaatneutraal te zijn uitgesteld 
met 15 jaar van 2035 naar 2050. Binnen onze 
gemeente staan we de komende decennia echter 
nog steeds voor grote uitdagingen ten aanzien 
van het opwekken van duurzame energie en het 
reduceren van het gasgebruik tot uiteindelijk nul 
op de meter. De vraag is wat de blijvende impact is 
op ons landschap bij het opwekken van duurzame 
energie gebruikmakend van grote windmolens 
en zonnevelden. En welke alternatieven zijn er 
om duurzame energie op te wekken, zonder het 
landschap aan te tasten.

VBMM is uiteraard voorstander van het opwekken 
van duurzame energie. Wij zijn van mening dat 
het opwekken van duurzame energie binnen 
RES* onderdeel is van de nog op te stellen 
omgevingsvisie van de GUH. Onze gemeente is per 
slot van rekening niet voor niets onderdeel van een 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
 
De bekendheid bij de inwoners van Maarn en 
Maarsbergen over de plannen van de RES is er niet 
of nauwelijks. 

Inbreidingslocatie 

http://https://www.vbmm.nl/


VBMM kan hier een belangrijke rol in spelen door 
de inwoners van Maarn-Maarsbergen hierover te 
informeren waarbij het uitgangspunt is dat de 
RES onderschikt dient te zijn aan de nog op te 
stellen omgevingsvisie; voor het behoud van onze 
mooie woon- en leefomgeving. 

*De RES staat voor Regionale Energie Strategie 
en is afgesproken in het Klimaatakkoord van 

2015. De RES bestaat uit 30 regio’s in Nederland 
en zij moeten gezamenlijk 35 Twh (Tera watt 
uur) aan duurzame energie opwekken. De regio 
U16 (dit zijn16 gemeenten in de provincie 
Utrecht), waarbinnen GUH valt, wil 1,8 Twh uur 
aan energie opwekken namelijk door energie 
te besparen en duurzaam op te wekken met 
windmolens en zonnevelden.

Peppel Enk
Onder (juridische) druk van de gemeente is de 
volledige afsluiting van de Peppel Enk opgeheven. 
Toch zijn diverse paden nog afgesloten. Er 
lopen twee trajecten om te trachten weer 
volledige openstelling te realiseren. Aan de 
RVO, de instantie die subsidie verstrekt aan 
landgoedeigenaren, is gevraagd om onderzoek te 
doen of de mate van openstelling in verhouding 
staat tot de ontvangen subsidie. Het tweede 
traject is het zoeken naar bewijsstukken waaruit 
blijkt dat het landgoed al 30 jaar onafgebroken 
toegankelijk is geweest. VBMM is momenteel 
bezig met dit traject, o.a. door contact te zoeken 
met diverse inwoners.

Buntplein
Met de onthulling van het bouwbord afgelopen 
juni is het project een nieuwe fase ingegaan. 
Voor VBMM is het project Buntplein afgerond. De 
projectontwikkelaar TWYL en omwonenden zijn 
tevreden met de plannen zoals die er liggen. De 
bouwvergunning is ingediend en naar verwachting 
start de verkoop binnenkort. De eerste schop zal 
waarschijnlijk voorjaar 2021 in de grond gaan. 

Omgevingsvisie
Met de komst van de omgevingswet 
(inwerkingtreding 1 januari 2022) zijn gemeenten 
verplicht een omgevingsvisie op te stellen, zo ook 
de GUH. 

Deze visie moet voor de lange termijn samenhang 
brengen tussen ruimte, water, milieu, natuur, 
landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en 
cultureel erfgoed.

Bij het opstellen van deze gemeentelijke visie 
wordt een gebiedsgerichte werkwijze gebruikt: 
in ieder dorp kan immers iets anders nodig zijn. 
Maarn en Maarsbergen zijn vitale dorpskernen 
met typische kenmerken die behouden moeten 
blijven. Aanvankelijk wilde de gemeente middels 
gemeentebrede verdiepingsbijeenkomsten en 
dorpsgesprekken de inbreng van inwoners, 
ondernemers en organisaties organiseren. Corona 
strooide roet in het eten. 

Inmiddels neemt de gemeente straatinterviews af, 
is er een online enquête (tot en met 25 september), 
kan online met de gemeente het gesprek aan 
worden gegaan en staan dorpsgesprekken voor 
Maarn en Maarsbergen begin 2021 op de planning.

VBMM wil graag een actieve inbreng van alle 
inwoners van Maarn en Maarsbergen op gang 
brengen; over de wijze waarop is VBMM met de 
gemeente in gesprek. Dit om alle meningen en 
goede ideeën af te kunnen wegen om zo een door 
de bewoners gedragen en haalbaar toekomstbeeld 
neer te zetten. De inwoners hebben met het MFA 
(Multifunctionele accommodatie / dorpshuis) al een 
keer bewezen met goede toekomstbestendige en 
haalbare ideeën te komen. Waarom nu niet? Heeft u 
ideeën, mail ze naar de secretaris.

Onderdoorgang Maarsbergen
Dit najaar valt de beslissing over de onderdoorgang 
Maarsbergen volgens de Westvariant. De afgelopen 
maanden heeft VBMM geprobeerd het thans 
voorliggende plan te amenderen door voorstellen 
te doen op het gebied van milieu (CO2, fijnstof 
en geluid), doorstroom (geen filevorming in 
Maarsbergen) en veiligheid (geen onnodig kruisend 
verkeer). 
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http://www.heuvelrug.nl/omgevingsvisie
http://https://www.heuvelrug.nl/straatinterviews-over-toekomstvisie
http://nl.surveymonkey.com/r/Inventarisatie-toekomstvisie
http://https://www.heuvelrug.nl/toekomstvisie
secretaris@vbmm.nl


Verkoop gemeentelijk vastgoed
De GUH is voornemens om gemeentelijk vastgoed 
te verkopen, in het kader van de voorgenomen 
schuldenreductie. De GUH heeft een 
vastgoedlijst opgesteld van gronden en vastgoed 
die zij wenst af te stoten. De raad is gevraagd 
om toe te stemmen voor de complete lijst. Dit 
betekent dat bij ieder te verkopen object niet 
meer de specifieke condities en gevolgen in de 
raad besproken worden. 
Voor Maarn en Maarsbergen springt de 
voorgenomen verkoop van de Koeheuvels er 
uit. VBMM heeft, bij monde van de Federatie 
Groene Heuvelrug, hiertegen schriftelijk bezwaar 
aangetekend. Het ontbreken van participatie 
en het voor de lange termijn waarborgen van 
de instandhouding van met name de bos- en 
natuurgronden baart ons zorgen. De werkgroep 
‘Red de Koeheuvels’ heeft een petitie opgesteld 
en roept allen op deze te ondertekenen.
Op 28 september a.s. vindt de oordeelsvorming 
door de raad plaats; besluitvorming is op 9 
oktober a.s. 

Multifunctionele accommodatie
Maarn en Maarsbergen zijn dorpen met sterke 
gemeenschappen. Goede lokale voorzieningen 
en actieve verenigingen dragen daar sterk aan 
bij. Voor veel inwoners is het een belangrijke 
reden om hier te komen of blijven wonen. Als 
we dat in de toekomst zo willen houden, vraagt 
dat inbreng van verenigingen, instanties en 
inwoners. Daarbij moet er oog zijn voor elkaars 
uitdagingen en belangen en gekeken worden 
waar de samenhang gecreëerd en versterkt kan 
worden.
Om te komen tot een breed gedragen plan (het 
Masterplan Voorzieningen Maarn en Maarsbergen) 
is er een voorbereidingsgroep samengesteld. 
Deze voorbereidingsgroep heeft een procesplan 
opgesteld dat de stappen beschrijft waarlangs 
de Maarnse en Maarsbergse gemeenschap, samen 
met de gemeente, dit plan gaan maken. De raad 
van de GUH heeft het procesplan op 16 juli jl. 
goedgekeurd.
Alle inwoners van Maarn en Maarsbergen zijn 
uitgenodigd om mee te denken, praten en 
werken via “Doe Maarn Mee”. Jij kunt ook 
meedoen! Meld je aan.

Niet onbelangrijk is ons pleidooi om de lokale 
verbinding tussen Maarsbergen en Maarn via de 
Tuindorpweg in stand te houden. Wij vinden het 
zeer teleurstellend en onverantwoordelijk dat 
de Provincie achteloos de inspraakreacties van 
burgers en rapporten van deskundigen ter zijde 
schuift.
Wij zijn van mening dat plannen zonder 
financiële onderbouwing te gemakkelijk zijn, 
daarom hebben wij bij onze verbeterplannen een 
financieel plaatje gelegd, dat de verbeteringen 
binnen de huidige begroting mogelijk maakt. 
Inmiddels is deze begroting al opgelopen tot 
meer van €50 miljoen. Momenteel vindt binnen 
Provinciale Staten een flinke discussie plaats over 
met name de beperkt transparante financiering 
van het project, mede door ons aan de orde 
gesteld.
Onze inspanning is nog steeds gericht op het 
op korte termijn vinden van een leefbaarder 
en veiliger oplossing, binnen de projectgrenzen 
zowel technisch als financieel. 
Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze 
website.
 

Nieuwe leden
Het afgelopen jaar heeft een nieuw VBMM 
bestuur weer actief een aantal dossiers 
opgepakt. De bestuursleden doen dat in hun 
vrije tijd en zij maken relatief weinig kosten. 
Wij vragen je of je in jouw omgeving leden voor 
VBMM wilt werven. Voor het geringe bedrag 
van € 10 per jaar is men lid en stelt men ons 
in de gelegenheid de verenigingsactiviteiten te 
bekostigen. Niet onbelangrijk is tevens dat met 
meer leden de Vereniging aan zeggingskracht 
wint richting de gemeente en andere 
organisaties.
Via deze link kan een nieuw lid zich aanmelden.
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http://https://www.vbmm.nl/definitieve-lijst-af-te-stoten-vastgoed/
http://https://www.vbmm.nl/20200711-brief-fed-groene-heuvelrug-bedenken-afstoten-vastgoed/
http://www.reddekoeheuvels.nl/
http://petities.nl/petitions/red-de-koeheuvels?locale=nl
http://doemaarnmee.nl/
http://doemaarnmee.nl/aanmelden/
http://www.vbmm.nl
http://https://www.vbmm.nl/lidmaatschap/

