Aan de leden van Provinciale Staten van de Provincie Utrecht
Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
Onderwerp: Ondertunneling Maarsbergen
Utrechtse Heuvelrug, 9-11-2016
Geachte Statenleden en Collegeleden,
Als wij juist geïnformeerd zijn staat op 14 november 2016 de ondertunneling in Maarsbergen
weer geagendeerd bij uw commissie MME onder het agendapunt 2.1. ‘Stand van zaken
(grote) projecten inclusief toelichting stavaza Maarsbergen’.
Wij nemen aan dat dit agenda punt een ‘bijpraat’-sessie is. Wij maken daarom graag van de
gelegenheid gebruik nogmaals uw aandacht te vragen.
In eerste instantie willen wij u dank zeggen, voor het inwilligen van het verzoek in onze
eerdere brief dd 30-06-2016 om de Bos-Beek variant nader te onderzoeken en pas ná dat
onderzoek een besluit te nemen. U bent daar voortvarend mee aan de slag gegaan in
samenwerking met de inwoners van Maarsbergen.
De reden voor het verzoek aan onze kant was, dat wij sterke vermoedens hadden dat de
nadelen van de dorps-variant en de nadelen van de beide west-varianten met de Bos-Beek
variant wel eens voor een groot gedeelte zouden kunnen worden opgeheven en daarmee wel
eens de beste oplossing zou kunnen zijn voor de leefbaarheid van het dorp Maarsbergen.
Echter hebben wij ook waargenomen, dat er op technisch vlak verschillen van inzicht lijken te
zijn tussen de betrokkenen bij het onderzoek. Één voorbeeld daarvan is, dat het tracé van de
west-variant een ontwerpsnelheid kent van 60 km/uur en dat die snelheid ook in de andere
varianten als uitgangspunt wordt gehanteerd. Sommigen vragen zich af of dat ook wel moet
gelden voor de Dorpsvariant en de Bos-Beek variant vanwege beduidend kortere tracés. Maar
er schijnen meer inzichten te verschillen. Onze mening over deze verschillen willen we even
buiten beschouwing laten.
Ons verzoek is als volgt:
Wij willen graag dat het onderzoek zodanig wordt uitgevoerd, dat iedere variant, of dat nu de
West- Dorps- of BosBeek-variant is, een zodanige eindconclusie kent, dat rekening is
gehouden met de meest optimale condities voor elke variant apart.Wat voor de één geldt hoeft
niet voor de ander te gelden. Dit in het belang van de leefbaarheid van de inwoners in
Maarsbergen. Graag zien wij, dat u dit aspect goed in ogenschouw neemt.
Wij vertrouwen op uw wijsheid.
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