
Waarom een Toekomstvisie?
Er komt veel op de gemeente af zoals de 
behoefte aan woningen, vitale dorpen in 
relatie tot vergrijzing, bereikbaarheid en 
mobiliteitsknelpunten, de plaatsing van 
zonnepanelen en windturbines. Tegelijkertijd 
is de gemeentelijke huishoudpot krap. 
Dit vraagt om keuzes. De gemeente wil 
daarom samen met inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties een 
toekomstvisie opstellen. Deze Toekomstvisie 
is een globale richtlijn voor alle in de jaren 
hierna op te stellen beleid, visies, projecten 
en programma’s. VBMM vindt dat participatie 
in Maarn en Maarsbergen ook moet leiden tot 
een visie vanuit deze dorpen op de toekomst. 
Wat vinden wij belangrijk voor Maarn en 
Maarsbergen.

Introductie
Het station Maarn verplaatsen naar Maarsbergen? 
Meer woningbouw, maar waar? Windmolens op 
de weg tussen Maarn en Doorn? Hoe zien Maarn 
en Maarsbergen er in 2040 uit? Hoe blijven onze 
dorpen aantrekkelijk om in te wonen, werken, 
winkelen en recreëren?  Hierover willen wij 
graag met u in gesprek. De gemeente Utrechtse 
Heuvelrug ontwikkelt een Toekomstvisie. Deze 
visie beschrijft de gewenste toekomst van de 
woon-, werk- en leefomgeving van de dorpen 
van deze gemeente en het buitengebied. Het 
gemeentebestuur wil deze visie samen met 
bewoners, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties (dorpsnetwerk) maken.

De VBMM vindt het belangrijk dat inwoners 
actief meedenken en meepraten over hun eigen 
leefomgeving. Dit start met goede informatie; de 
reden van deze Mare special.

In de week van 22 maart 2021 krijgen de inwoners 
van Maarn en Maarsbergen de kans om hun mening 
te geven op tal van onderwerpen. Deze inbreng 
neemt de gemeente mee in de op te stellen 
Toekomst- en Omgevingsvisie, vast te stellen in 
2021 en 2022.

De VBMM roept alle inwoners van Maarn en 
Maarsbergen op van zich te laten horen in deze 
actieweek.

Terugkoppeling
Van alle onderdelen uit de actieweken, 
dialoogsessie en online enquête stelt de 
gemeente een verslag op. Alle deelnemers 
krijgen de vraag voorgelegd of zij zich 
kunnen vinden in de uitkomsten van het 
dorpsparticipatietraject. Uiteindelijk maakt de 
gemeente een korte en bondige toekomstvisie 
voor de hele gemeente; ook deze krijgen de 
deelnemers voorgelegd met de vraag of zij zich 
hierin herkennen. 

De weerslag van de dorpsparticipaties in de 
Toekomstvisie zal beperkt zijn. De VBMM streeft 
ernaar om, zo mogelijk met andere organisaties 
uit Maarn en Maarsbergen, een uitgebreidere 
weerslag te geven van de resultaten van de 
dorpsparticipatie. 

Op deze wijze wil de VBMM recht doen aan de 
inbreng van de inwoners en om een instrument 
te hebben om in de toekomst richting de 
gemeente op terug te kunnen grijpen.

Thema’s en gespreksonderwerpen
De dorpsparticipatie in Maarn en Maarsbergen 
gaat met name over de onderwerpen:
- Dorpscentrum, winkels en lokale   
 ondernemers;
- Woningbouw;
- Bereikbaarheid en knooppunten;
- Gezondheid en veiligheid;
- Natuur, cultureel erfgoed, biodiversiteit,  
 openbare ruimte, groen en    
 klimaatadaptatie;
- Duurzame dorpen (energietransitie,  
 windmolens, zonneparken);
- Samenwerking, initiatief en    
 voorzieningen.
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Meer weten? 
www.heuvelrug.nl/toekomstvisie
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
www.vbmm.nl

Bent u al lid van de VBMM? 
Voor €10 per jaar  wordt uw 
stem gehoord. 

www.vbmm.nl/lidmaatschap

Neem deel; laat je horen
Wij vragen alle inwoners uit Maarn en Maarsbergen hun stem te laten horen. Uiteraard door het invullen van 
de online enquête maar ook door deelname aan de activiteiten tijdens de actieweek.
De participatie die de gemeente nu organiseert richt zich op zowel de Toekomstvisie als de Omgevingsvisie. 
Voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie voor de gemeente is geen apart participatiemoment voorzien. 
Dus: laat nu van je horen!

Deze speciale nieuwsbrief is tot stand gekomen in afstemming met de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug, maatschappelijke organisaties uit Maarn en Maarsbergen en VBMM. 

Participatie is een dialoog
VBMM ziet graag dat de inwoners uit 
Maarn en Maarsbergen participeren en 
de gemeente de dialoog zoekt met de 
inwoners. Samen kijken, samen zoeken, 
met wederzijds respect.

Vitale dorpen 
In de Toekomstvisie gaat de gemeente uit 
van vitale dorpen. Vitale dorpen kennen een 
diverse bevolkingsopbouw passend bij de 
participatie-maatschappij. Daarnaast hebben 
vitale dorpen voldoende draag- en veerkracht 
om voorzieningen in stand te houden passend 
bij het dorp. De dorpen binnen de gemeente 
kunnen elkaar aanvullen.  

De dorpsparticipatie voor Maarn en 
Maarsbergen moet duidelijk maken wat de 
inwoners verstaan onder een vitaal dorp.



Deze Toekomstvisie vormt een paraplu, 
waaronder 4 afzonderlijke trajecten vallen,  
te weten:
1. De Omgevingsvisie
2. Preventieprojecten voor het Sociaal  
 domein
3. Dorpsgerichte Inrichting Openbare Ruimte  
 (DIOR)
4. Dorpsgericht werken

Binnen het traject Toekomstvisie trekken deze 
vier trajecten samen op voor de onderdelen:
• Participatie; de gemeente wil de 

Toekomstvisie en de andere trajecten 
samen met de inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties vormgeven 
door één participatietraject in dit voorjaar te 
organiseren. 

• De eindproducten zijn een Toekomstvisie in 
het najaar van 2021 en een Omgevingsvisie  
in 2022.

Overigens betekent dorpsgericht werken, dat 
de dialoog tussen de inwoners van Maarn en 
Maarsbergen met de gemeente een permanent 
karakter moet krijgen en èchte participatie niet 
stopt met dit traject, maar een begin is.

Waar staan we nu?
De participatie rond de Toekomstvisie is 
opgezet in de vorm van een tweetrapsraket: 

- Gemeentebrede participatie over   
 gemeentebrede vraagstukken (2020)
- Dorpsparticipatie over dorpsgerichte  
 vraagstukken (2021)

De gemeentebrede participatie heeft geleid tot 
de Peilnota. De Peilnota is een tussenstap voor 
de Toekomstvisie en bouwt voort op de in 2019 
vastgestelde Hoofdlijnennotitie Omgeving. 

Dorpsparticipatie  
Maarn en Maarsbergen 
Het doel van de dorpsparticipatie is om 
samen met inwoners en ondernemers in 
gesprek te gaan over wat nodig is om Maarn 
en Maarsbergen vitaal, aantrekkelijk en 
toekomstbestendig te houden. Het gaat daarbij 
over ruimtelijke vraagstukken zoals scholen, 
sportaccommodaties, woningbouw maar ook 
over samenwerking, het toewerken naar 
een andere rolverdeling en het ontplooien 
van initiatieven. In expertsessies praat de 
gemeente met bepaalde lokale groeperingen 
(bijvoorbeeld ondernemers). Voor de 
participatie van de inwoners kiest de gemeente 
voor een aanpak die is opgedeeld in drie 
onderdelen: een actieweek, een dialoogsessie 
en een terugkoppeling.

Actieweek
De dorpsparticipatie in Maarn en Maarsbergen 
start 22 maart 2021 met een actieweek. 
In deze week verzamelen de gemeente en 
het dorpsnetwerk zoveel mogelijk inbreng 
vanuit de inwoners. Dit gebeurt middels 
diverse activiteiten zoals een wandeling 
met opdrachten door Maarn, het betrekken 
van jongeren en hun ouders op scholen, 
Toekomstposter en kleurplaat, flyeren en 
faciliteren van punten waar een enquête fysiek 
afgehaald kan worden.

Omgevingswet en Omgevingsvisie 
De omgevingsvisie is een nieuw onderdeel uit 
de Omgevingswet; een nieuwe wet die wetten 
en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, 
milieu, natuur en water bij elkaar brengt. 
Door de bundeling zijn minder regels nodig 
wat de overzichtelijkheid ten goede komt. De 
wet is bedoeld om meer ruimte mogelijk te 
maken voor initiatieven en lokaal maatwerk 
(participatie). De Omgevingswet vereenvoudigt 
en voegt regels samen voor milieu en ruimtelijke 
ontwikkeling (bijvoorbeeld structuurvisie, 

bestemmingsplannen, verkeers- en 
vervoersplannen en milieubeleidsplannen), 
de fysieke leefomgeving.Het verplicht 
gemeenten een omgevingsvisie op te stellen 
waarin staat hoe op de lange termijn de 
fysieke leefomgeving wordt ingericht voor 
ruimte, water, milieu, natuur, landschap, 
verkeer en vervoer, infrastructuur en 
cultureel erfgoed. Het beschrijft ‘wat 
voor een gemeente we willen zijn in de 
toekomst’.

In de omgevingsvisie zijn onderwerpen 
globaal beschreven. De gemeente kan wel 
accenten leggen en prioriteiten stellen. De 
omgevingsvisie bevat geen regels voor bur-
gers, bedrijven of andere overheden. De 
omgevingsvisie is een dynamisch document 
en kan worden bijgesteld. De visie is de basis 
voor onder andere het omgevingsplan. Het 
omgevingsplan komt in de plaats van het 
bestemmingsplan.

Dialoogsessie 
Twee weken daarna organiseert de gemeente één 
digitale dialoogsessie voor Maarn en Maarsbergen. 
Tijdens deze online-bijeenkomst gaat de 
gemeente met de inwoners in gesprek over de 
gewenste toekomst van Maarn en Maarsbergen. 
In deze sessie bespreekt men de tijdens de 
actieweek opgehaalde informatie; wat mist,  
wat schuurt, welke kansen zijn er, etc. De 
werving van deelnemers aan deze dialoogsessie 
vindt plaats tijdens de actieweek.

Digitale enquête
Om inwoners laagdrempelig mee te laten denken 
zet de gemeente tevens een enquête uit, die 
zowel online als op papier kan worden ingevuld. 
De link naar de online enquête staat tijdens de 
actieweek op de VBMM-site (www.vbmm.nl).
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Vaststelling door de Raad van de Toekomstvisie is voorzien in het najaar van 2021;  
vaststelling van de ingrijpende omgevingsvisie in de loop van 2022.


