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In deze uitgave van onze digitale Mare vind je 
weer veel nieuws over allerlei zaken in en om 
Maarsbergen en Maarn. Er gebeurt veel in onze 
dorpen. Soms halen wij het landelijke/regionale 
nieuws, zoals laatst het geval was betreffende 
de (gedeeltelijke) afsluiting van het Peppel Enk. 
Wij zijn voorstander van de openstelling van dat, 
aan de Koeheuvels grenzende, gebied. Maar wij 
zijn ook van mening dat eigenmachtig optreden 
en vandalisme een goede oplossing niet dichter-
bij brengt. Er zijn genoeg redelijke argumenten 
om tot heropenstelling te komen, waarbij van de 
bezoekers is te verwachten dat zij met respect 
omgaan met het bosgebied.

In Tuindorp is enige onrust ontstaan over plannen 
van de Woningbouwvereniging om de woningen 
toekomstbestendig te maken en de mogelijke 
consequenties daarvan. Wij gaan er vooralsnog 
vanuit dat dit in goede samenspraak met de 
bewoners gebeurt en dat het mooiste Tuindorp 
van Nederland alleen nog maar mooier en voor 
de bewoners aantrekkelijker wordt.

Rinnie van der Horst, voorzitter VBMM

VBMM is op zoek naar een SECRETARIS.
Hoofdtaken zijn: verzamelen en 
verzenden van vergaderstukken, 
verslaglegging van bestuursvergaderingen 
en ALV, verzorging in- en uitgaande 
stukken.

Iets voor jou? Nadere informatie is te 
verkrijgen bij Denise van der Kuip.

Vacature
bestuurslid

mailto:secretaris%40vbmm.nl?subject=Denise%20van%20der%20Kuip


Energietransitie
De gemeente heeft als doelstelling om 
klimaatneutraal te zijn in 2050.
Inmiddels heeft de gemeente de ontwerp RES 
ingediend. Het geeft de eerste inzichten voor 
duurzame elektriciteit en duurzame warmte in 
de regio.
Met deze ontwerp RES stelt de gemeente, 
samen met 15 andere gemeenten in de provincie 
Utrecht, hoeveel duurzame energie er opgewekt 
kan worden.

De overgang naar duurzame energie levert 
dilemma’s op over hoe de duurzame 
energieopwekking zichtbaar wordt in het 
landschap. Vanuit VBMM zien we graag een 
ambitieus klimaatbeleid. Ambitieus betekent 
echter niet dat zonder invulling van de 
juiste randvoorwaarden zomaar windmolens 
en zonneparken in onze gemeente mogen 
verschijnen. De ontwerp RES maakt nog niet 
inzichtelijk waar de windmolens en zonneparken 
in onze gemeente worden gebouwd.

De Regionale Energietransitie (RES) zal ook 
onderdeel moeten uitmaken van de Omgevings-
visie volgens VBMM. Vooralsnog is er onvoldoende 
participatie om in ieder geval het gesprek aan te 
gaan omtrent de impact van de duurzame ener-
gieopwekking op de Omgevingsvisie. Lees verder.

Europarcs
Vakantiepark Laag Kanje in Maarn is vanaf 1 
mei in andere handen. Het vakantiepark is 
verkocht aan EuroParcs. EuroParcs investeert 
fors in de locatie: op het terrein worden 
vakantiewoningen en luxe vakantievilla’s 
gebouwd evenals een overdekt zwembad. 
Bestaande huurders met een goed 
onderhouden stacaravan en tuin hoeven 
zich, volgens Andries Bruil, directielid 
van de EuroParcs Groep, geen zorgen te 
maken. Europarcs is voornemens om heldere 
communicatie met hen én de directe 
omgeving te bevorderen en samen te zoeken 
naar verbeteringen op het park en direct 
daarbuiten. 

Omwonenden hebben zo hun bedenkingen. 
Ze schrikken van de bomenkap, benodigd 
voor de herontwikkeling van het terrein, en 
ondervinden verkeersoverlast.

De fractie van D66 Utrechtse Heuvelrug heeft 
met meerdere inwoners uit het buitengebied 
contact gehad over de ontwikkelingen 
op en rond de voormalige camping Laag 
Kanje. Dit heeft ertoe geleid dat zij 
schriftelijke vragen hebben gesteld aan 
het college van B&W waarop zij inmiddels 
antwoord hebben ontvangen. De vragen 
gaan over communicatie, het bouwen, 
verkeersstromen en de ecologische gevolgen 
van de ontwikkelingen in dit buitengebied. De 
vragen van D66 en de beantwoording kun je 
terugvinden op onze site. Het VBMM bestuur is 
van mening dat de beantwoording te wensen 
over laat qua volledigheid en juistheid en 
volgt dit dossier aandachtig.

https://www.vbmm.nl/archief/2020-per-jaar/energietransitie-update/
https://www.vbmm.nl/d66-vragen-europarcs/
https://www.vbmm.nl/d66-vragen-europarcs/
https://www.vbmm.nl/beantwoording-vragen-d66-europarcs/


Peppel Enk
Onder (juridische) druk van de gemeente 
was de volledige afsluiting van de Peppel Enk 
opgeheven. Toch waren diverse paden nog 
afgesloten. Recent zijn, door vernielingen 
door onbekenden, verschillende hekken 
opengebroken. De VBMM keurt deze vernielingen 
ten zeerste af!  Om op legale wijze weer 
volledige openstelling te bereiken lopen er twee 
trajecten.  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. 
De uitkomst hiervan wordt op zijn vroegst medio 
december verwacht. 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.

Verkoop gemeentelijk vastgoed
Het zal je niet ontgaan zijn dat nogal wat 
ophef is ontstaan rond de mogelijke verkoop 
van de Koeheuvels. Terecht is hierover 
uitgebreid actiegevoerd, met als resultaat dat 
de Gemeenteraad heeft bepaald dat eventuele 
verkoop niet kan plaatsvinden aan commerciële 
partijen en dat de vrije toegang, zoals deze nu 
van toepassing is, moet worden gewaarborgd.
Geldnood lijkt de drijfveer te zijn van de 
gemeente om voorzieningen af te stoten (zoals 
kinderspeelplaatsen) en eigendommen (zoals de 
Koeheuvels) te verkopen. Wij vragen ons af of de 
manier waarop een en ander vorm krijgt wel de 
juiste is.

Inbreidingslocaties
Op donderdag 8 oktober jl. heeft de 
Gemeenteraad een aantal wijzigingen 
aangebracht in het voorstel van B&W betreffende 
de inbreidingslocaties. Voor wat betreft Maarn en 
Maarsbergen zijn voor de locaties Meubin, Dral 
en Groot-Plattenberg wijzigingen aangebracht 
in het maximaal aantal te bouwen woningen. 
De maxima zijn nu respectievelijk 20,10 en 20. 
Er is aangedrongen op een gemeenschappelijke 
ontwikkeling van deze percelen. Bij de verdere 
ontwikkeling van bouwplannen, zullen wij erop 
aandringen, zoveel mogelijk het Meubin-bos 
in takt te houden en de woningbouw zoveel 
mogelijk aan de kant van de Amersfoortseweg 
vorm te geven. Naast nog een aantal andere 
wijzigingen in andere dorpen van de gemeente, 
is de Gemeenteraad akkoord gegaan met het 
voorstel.
SGP en D66 hebben in een motie er bij B&W 
op aangedrongen het aantal woningen op het 
perceel van voormalig drukkerij Vandenberg 
te verhogen en hoogbouw tot 5 verdiepingen 
mogelijk te maken. Deze motie werd breed 
gesteund. Wij vinden hoogbouw in deze vorm 
in principe niet passen in Maarn en zullen de 
plannen dan ook nauwgezet volgen.
Lees verder over inbreidingslocaties en andere 
bouwactiviteiten.

Algemene ledenvergadering 
Op 6 oktober jl. vond de ALV plaats. Een fysieke 
bijeenkomst, met gepaste afstand.
Het bestuur kijkt redelijk tevreden terug op de 
opkomst en op het verloop van de bijeenkomst. 
Aan de orde zijn geweest o.a.
• Jaarverslag over 2019;
• Visie en missie inclusief de     
  activiteitenplannen;
• Jaarrekening, begroting en prognose;
• Benoeming Barend van Ginkel als nieuw    
 bestuurslid (belast met energietransitie);
• Vacature secretaris.

https://www.vbmm.nl/geen-categorie/inbreidingslocaties-en-andere-bouwactiviteiten/
https://www.vbmm.nl/geen-categorie/inbreidingslocaties-en-andere-bouwactiviteiten/
https://www.vbmm.nl/missie-en-visie/


Naast de bestuursleden waren ongeveer 15 leden 
aanwezig, ondanks de coronabeperkingen. Bij 
het toelichten van de activiteitenplannen is 
nader ingegaan op diverse zaken die momenteel 
spelen. Bij het onderwerp ‘onderdoorgang N226’ 
ontstond een vurige discussie tussen voor- en 
tegenstanders van de door VBMM voorgestelde 
alternatieven. Het is aan de Provincie om zich 
hierover uit te spreken in december a.s.

Het verslag vind je, zodra dit gereed is, terug 
op onze site onder het kopje Vereniging-ALV. De 
volgende ALV vindt plaats in het voorjaar 2021.

Omgevingsvisie
De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet een 
omgevingsvisie opstellen. Daaraan koppelen zij 
het dorpsgericht werken, de herijking van het 
sociaal domein en de inrichting van de openbare 
ruimte, in wat zij noemen de toekomstvisie.

Voor het opstellen van de omgevingsvisie zegt 
de wet dat de bewoners moeten participeren. 
Inwoners van de verschillende dorpen zijn actief 
benaderd op markten en zij konden een online 
enquête invullen. Leden van VBMM hebben op 
persoonlijke titel deelgenomen aan twee online 
sessies die door de gemeente zijn georganiseerd 
om inwoners mee te laten denken. In deze 
online sessies is met ongeveer vijftig bewoners 
gesproken over de kernwaarden van de gehele 
gemeente Utrechtse Heuvelrug en de vitale 
dorpen. Op basis van de verzamelde informatie 
stelt de gemeente een peilnota op met daarin 
“de rode draden”. De Raad bespreekt deze 
peilnota 3 december a.s. in een beeldvormend 
overleg en op 28 januari ter vaststelling. Daarna 
volgen bezoeken aan de verschillende dorpen om 
verder invulling te geven aan de toekomstvisie.
Lees verder.

https://www.vbmm.nl/archief/2020-per-jaar/omgevingsvisie-update/

