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Inleiding 
 
Maarn Maarbergen Natuurlijk (MMN) en GroenVoorGroen (GVG) maken zich ernstig zorgen 
over de voorgenomen ontwikkelingen in Maarsbergen Oost. Beide hebben in de afgelopen 
jaren meermalen in Gemeenteraad, de Commissie Ruimte en in de Overleggroep 
Gebiedsontwikkeling Maarsbergen Oost hun bedenkingen en bezwaren geuit.  
 
MMN en GVG hebben de krachten gebundeld en hebben, onder de verenigingsvlag van 
MMN, een werkgroep ‘Maarsbergen Oost’ opgericht met deelnemers vanuit MMN en GVG.  
 
Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid om een inspraakreactie te geven op het 
voorontwerpbestemmingsplan dat vanaf begin juli 2015 door de Gemeente Utrechtse 
Heuvelrug ter inzage is gelegd.  
 
Onze inspraakreactie treft u op de hierna volgende bladzijden aan.  
 
Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter visie wordt gelegd geven wij hierop onze zienswijze 
waarbij wij ons het recht voorbehouden om het plan uitgebreider en/of gedetailleerder te 
becommentariëren.  
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I. Visie 
 
Bij de beoordeling van de voorliggende plannen wordt de vereniging MMN mede 
gemotiveerd vanuit één van haar doelstellingen, namelijk: ‘Behoud dan wel herstel van de 
natuurlijke en cultuurhistorische omgeving van Maarn en Maarsbergen’.  
 
Ons uitgangspunt is dat we extreem zuinig moeten zijn op de natuur en landschapswaarden 
die we in ons dichtbevolkte Nederland gelukkig nog wel hebben. 
Dit sluit naadloos aan bij één van de ambities van de Gemeentelijke Structuurvisie 2030: “De 
gemeente Utrechtse Heuvelrug is medehoeder van één van de belangrijkste natuurlijke 
landschappen van Nederland. Dat legt een verantwoordelijkheid bij ons neer die we graag op 
ons willen nemen. De belangrijkste opgave die we zien is om een zo robuust mogelijke 
groene structuur te ontwikkelen voor natuur, cultuurhistorie en landschap die de hele 
gemeente omvat en doordringt”. 
 
De in het voorontwerpbestemmingsplan voorgestelde ontwikkelingen (uitbreiding 
bedrijventerrein, opwaardering ontsluitingswegen en woningbouw) vinden plaats in 
landschappelijk en natuurlijk waardevol agrarisch gebied op de overgang van Heuvelrug 
naar Vallei (hoog naar laag, droog naar nat). In het gebied komt beschermde flora en fauna 
voor waarvan het leefgebied sterk zal worden beperkt. 
De voorgestelde ontwikkelingen zullen leiden tot  een aantasting van het landschappelijke en 
groene karakter van dit gebied.  

Door de plannen wordt de hoeveelheid bedrijventerrein veel te groot in verhouding tot de rest 
van de bebouwde kom, wordt het dorp ingesloten door zware wegen en zal de luchtkwaliteit 
afnemen en de geluidsbelasting toenemen. Het leefklimaat in het dorp gaat achteruit. Het 
bedrijventerrein ligt op een verkeerde locatie ten opzichte van het dorp. 

Het bovenstaande geeft aan dat het gebied Maarsbergen Oost niet geschikt is voor de 
ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein en woningbouw. 

Daar er in de regio (zoals in heel Nederland) veel leegstand is op reeds bestaande 
bedrijventerreinen en ook onduidelijk blijft hoe hard de locale behoefte eigenlijk is, ontbreekt 
de noodzaak om het bedrijventerrein met 5,7 ha netto uit te breiden.   

De nadelen van en de problemen bij de voorgestelde plannen zijn evident terwijl de 
voordelen en de noodzaak uiterst discutabel zijn. 

MMN ziet ook niet in hoe de ontwikkelingen in Maarsbergen Oost zich verhouden tot 
geformuleerde beleidsuitgangspunten in de Structuurvisie 2030.  

Tevens zou de uitbreiding van het bedrijventerrein economisch haalbaar moeten zijn zonder 
financiële steun vanuit de gemeente en zonder extra claims als woningbouw. 

Tenslotte mist MMN een integrale visie rond alle ruimtelijke plannen die in Maarsbergen en 
in de omgeving op stapel staan. 

 

Gezien het bovenstaande vinden wij de voorgestelde ontwikkelingen in Maarbergen Oost 
ongewenst.  
In de volgende paragrafen lichten wij onze visie nader toe. 
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II. Noodzaak van uitbreiding van het bedrijventerrein 
 
In heel Nederland, ook in onze regio, is leegstand op bedrijventerreinen. Regelmatig moeten 
gemeenten afwaarderen op de gronden die verworven zijn voor de ontwikkeling van 
bedrijventerrein. Omdat ook de overheid vindt dat we heel zuinig moeten zijn op de natuur en 
landschapswaarden in ons dichtbevolkte Nederland, is in het Besluit Ruimtelijke Ordening 
vastgelegd dat een gemeente verplicht is om de Ladder voor Duurzame Verstedelijking 
(LDV) te volgen voordat zij besluit tot nieuwe stedelijke ontwikkelingen (bedrijventerrein, 
woningbouw). 
 
De gemeente Utrechtse Heuvelrug dient eerst (conform de treden van de LDV) te 
beschrijven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale 
behoefte en aan te geven waarom die behoefte niet ingevuld kan worden op reeds bestaand 
bedrijventerrein in de gemeente en in de regio. De LDV dient daarbij niet alleen op 
programmatisch niveau maar ook op bedrijfsniveau te worden toegepast. 
Pas daarna is een besluit over de uitbreiding van het bedrijventerrein in Maarsbergen  
überhaupt aan de orde.  
Dit laat overigens onverlet dat, naast de verplichte LDV, ook veel andere invalshoeken een 
rol spelen bij de beslissing om de voorgestelde stedelijke ontwikkelingen wel of niet door te 
voeren.  

III. Natuurlijke en landschappelijke waarden 
 
Ons uitgangspunt is dat we extreem zuinig moeten zijn op de natuur en landschapswaarden 
die we in onze gemeente hebben. De Utrechtse Heuvelrug, en zeker ook het plangebied en 
omgeving,  is op dit moment nog een ‘pareltje’ van natuurlijke en landschappelijke waarden. 
Door de voorgestelde plannen komt dit onder druk te staan. 
 
De geplande verbreding van de Griftdijk en Rottegatsteeg betekent een aantasting van dit 
karakteristieke, rustige en landschappelijk waardevolle gebied. Er zullen veel meer 
verkeersbewegingen ontstaan waardoor de rust in het gebied zal afnemen. 
 
In de plannen is een cluster van woningbouw voorzien op de overgang van hoog naar laag. 
Hierdoor wordt deze kenmerkende overgang diffuus en minder herkenbaar. Doordat de 
geplande houtwallen transparant blijven, zal dit woningbouwcluster herkenbaar zijn als 
woongebied.  

Het ecologisch onderzoek geeft aan dat er een grote soortenrijkdom aanwezig is en dat in 
het gebied beschermde flora en fauna voorkomt. Het eventueel nemen van mitigerende 
maatregelen neemt niet weg dat het leefgebied voor alle soorten sowieso flink wordt beperkt 
en dat dit ongetwijfeld een nadelig effect zal hebben op de populaties in het gebied. Dit 
betekent een achteruitgang van de natuurlijke kwaliteit.  
Ook wordt al te gemakkelijk voor een aantal soorten geconcludeerd dat een ontheffing van 
de flora- en faunawet niet nodig is. Als voorbeeld noemen wij de conclusie over de das. Het 
ecologisch onderzoek geeft aan dat er een verslechtering plaatsvindt van het 
foerageergebied dat samenvalt met twee dassenburchten. Deze verslechtering van het 
foerageergebied verbiedt, volgens de Flora- en Faunawet, de uitvoering van de voorgestelde 
plannen. 
In de nabijheid van de EHS mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die bedreigend zijn 
voor de EHS. Hiervan mag zeker niet worden afgeweken als er reële alternatieven zijn. 
Alternatieven kunnen zeker gevonden worden op reeds bestaande bedrijventerreinen in de 
regio (zie ook paragraaf II). 
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Tenslotte nog een laatste opmerking over het ecologisch onderzoek: er wordt niet ingegaan 
op de gevolgen van de verbreding van de ontsluitingswegen.  

De boscompensatie is nog niet volledig uitgewerkt. Daarnaast wordt uitgegaan van een 
compensatieverplichting van 3,7 ha. Deze wordt berekend door o.a. de standplaatsen en 
paden op de voormalige camping niet als bos aan te merken. De facto zijn dit echter open 
plekken in het bos en bospaden die in ieder ‘gewoon’ bos ook voorkomen. Het gaat dan ook 
veel te ver om 2,5 ha van de voormalige camping niet als bos aan te merken.  
Ook is een rij bomen van maximaal 8 meter breed rond de woningen of een houtsingel op 
het bedrijventerrein werkelijk iets anders dan een aaneengesloten bosgebied.  

Volgens de watertoets neemt in de toekomstige situatie het verhard oppervlak met 8,05 ha 
toe. Hemelwater zal via die verharde oppervlakken naar een infiltratievoorziening stromen en 
in de bodem infiltreren. Op grond hiervan wordt in de watertoets geconcludeerd dat de 
grondwateraanvulling in de toekomstige situatie zal toenemen. Deze redenering gaat echter 
niet op omdat het gekapte bos in de omgeving van het plangebied wordt gecompenseerd 
waardoor er evenveel water via de bomen verdampt als nu het geval is. Ook gaat de 
watertoets hierbij uit van een onjuist aantal netto hectare voor de uitbreiding van het 
bedrijventerrein. 
Daarnaast is de watertoets niet ‘klip en klaar’ over de effecten voor het grondwaterpeil, 
verdroging en kweldruk.  

MMN ziet niet in - ondanks de vaak mooi gekozen woorden in de toelichting bij het 
voorontwerp - hoe het kappen van bos, het ontwikkelen van bedrijventerrein, het realiseren 
van woningbouw en het opwaarderen van lokale wegen in dit rustige en karakteristieke 
landschappelijke gebied, kan samengaan met “het versterken van de bestaande 
landschappelijke structuur” en “verrijken door nieuwe natuur”.  
Integendeel, uitvoering van de voorgestelde plannen zou een aantasting van de natuurlijke 
en landschappelijke waarden van het gebied ten oosten van Maarsbergen betekenen. 

IV. Provinciaal beleid 
 
De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2028 (PRS) laat ruimte voor de uitbreiding 
van het bestaande bedrijventerrein. Dit laat echter uiteraard onverlet dat de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug haar eigen verantwoordelijkheid heeft bij de afweging, hier en nu, of 
deze uitbreiding gewenst is.  
 
Daarnaast noemt de PRS wel twee harde randvoorwaarden als men deze uitbreiding ook 
daadwerkelijk zou willen: 
1) De realisering van een adequate ontsluiting en 
2) Het opstellen van een onderbouwd herstructureringsplan voor (het) bestaand(e) 

bedrijventerrein(en). 
 
Ad 1)  
Het plan voldoet niet aan deze randvoorwaarde. In paragraaf  VI gaan wij hier nader op in. 
Ad 2) 
Er is op dit moment geen onderbouwd herstructureringsplan voor de Ambachtsweg en de 
andere bedrijventerreinen in de gemeente beschikbaar.  
 
Volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 – 2028 kan nieuw bedrijventerrein 
alleen worden ontwikkeld als de Ladder voor Duurzame Verstedelijking goed is uitgewerkt. 
Dat is op dit moment niet het geval (zie paragraaf II).  
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V. Gemeentelijk beleid  
 
Structuurvisie 2030 
 
MMN ziet niet in hoe de ontwikkelingen in Maarsbergen Oost zich verhouden tot 
geformuleerde beleidsuitgangspunten in de Structuurvisie 2030. 
 
Een aantal voorbeelden: 
 
In de Gemeentelijke Structuurvisie 2030 wordt duidelijk aangegeven dat bouwen buiten de 
rode contouren niet gewenst is. Dit is één van de beleidsuitgangspunten waarmee de 
gemeente haar doelstelling wil waarmaken om de groene waarden niet alleen te behouden 
maar ook te versterken.  In Maarsbergen Oost wordt dit uitgangspunt nu verlaten.  
 
In januari 2010 is door de gemeenteraad met ruime meerderheid een amendement op de 
Ontwerp Structuurvisie 2030 aangenomen waarin woningbouw in het landschappelijk 
waardevolle gebied Maarsbergen Oost wordt afgekeurd. Na aannemen van dit amendement 
zijn uit de Structuurvisie alle verwijzingen naar woningbouw in dit gebied verwijderd.  
 
De Structuurvisie ziet voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug “in de Utrechtse regio een 
aantal specifieke taken: de opvang van mensen in een rustige groene omgeving, de 
ontwikkeling van een hoofdstructuur voor natuur en de bescherming van waardevolle 
cultuurhistorie. Andere gemeenten vervullen de taak van bijvoorbeeld de opvang van 
woningen en weer andere hebben een groot aandeel in het maken van ruimte voor 
bedrijvigheid.” 
Ruimte voor bedrijvigheid zou dus bij voorkeur niet binnen de gemeente gezocht moeten 
worden. Dat kan ook, want elders in de regio is nog ruim voldoende ruimte beschikbaar. 
 
Over het spoor, de A12 en de N226 wordt in de Structuurvisie het volgende geschreven:  
“De betreffende wegen zorgen voor geluidsoverlast, verslechtering van de luchtkwaliteit, 
barrièrewerking (mogelijkheid tot oversteken) en aantasting van de verkeersveiligheid. Voor 
de verbetering van deze fysieke vorm van leefbaarheid is het van belang dat het autoverkeer 
niet nog verder toeneemt.“ 
Het is duidelijk dat door de realisatie van de plannen het autoverkeer zal toenemen en de 
beschreven effecten zullen verergeren. 
 
De Structuurvisie geeft ook een criterium voor de afweging van de vestigingsplaats van 
bedrijven: “Of een bedrijf beter elders in de regio een plek kan vinden, hangt mede af van de 
dienst die er geleverd wordt aan de bewoners en bedrijven in onze eigen gemeente.” 
MMN vraagt zich hoe dit criterium zal worden gehanteerd in Maarsbergen Oost.  
 
 
Intentieovereenkomst en haalbaarheidsonderzoek 

Het haalbaarheidsonderzoek heeft opgeleverd dat het plan niet haalbaar is binnen de 
uitgangspunten die in de intentieovereenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer gesteld 
waren. MMN vindt het niet acceptabel dat teruggekomen is op eerder genomen besluiten en 
dat uitgangspunten zijn opgerekt omdat de initiatiefnemer/projectontwikkelaar anders de 
exploitatie niet sluitend kreeg. 
 
Daarnaast is in het voorontwerpbestemmingsplan dat nu voorligt niets terug te vinden van de 
intentie om natuur, landschap, water en recreatie te ontwikkelen in het buitengebied. 
Integendeel, natuur en landschap worden aangetast door de voorgestelde plannen.  
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VI. Ontsluiting 
 
MMN is om een aantal redenen van mening dat niet gegarandeerd kan worden dat aan de 
harde (provinciale) randvoorwaarde van een adequate ontsluiting voldaan zal worden: 
 
De reconstructie van Griftdijk en Rottegatsteeg is alleen globaal beschreven en de kosten 
zijn alleen globaal geschat. Ook ontbreekt een knelpuntanalyse.  
Daardoor is het ook onduidelijk of het werk kan worden uitgevoerd binnen het bedrag dat er 
nu voor is uitgetrokken. Bij een overschrijding van het geschatte bedrag is er geen garantie 
dat de gemeenteraad daarmee zal instemmen.  
 
Een voorschot nemen op een nog te realiseren bezuinigingsoperatie is nauwelijks een 
financiële dekking te noemen. Ook een onttrekking van gelden uit het wegenbeheerfonds 
zonder dat de consequenties voor andere daaruit te financieren werkzaamheden duidelijk 
zijn, is een gevaar voor de realisatie van de geplande ontsluiting. Daarmee kan niet 
gegarandeerd worden dat de geplande opwaardering gerealiseerd kan worden.  
 
Is de ontsluiting adequaat te noemen als de voorgestelde opwaardering van de Griftdijk en 
Rottegatsteeg een aantasting betekent van het karakteristieke, rustige en landschappelijk 
waardevolle gebied? MMN beantwoordt deze vraag uitdrukkelijk negatief. 
 
De voorgestelde ontsluitingsroute leidt tot een verlenging van de transportlijnen en sluit de 
inwoners van Maarsbergen op in een ring van zware wegen. Dit zorgt voor een 
verslechtering van de luchtkwaliteit voor de inwoners van Maarsbergen. 
Ook om deze redenen is de voorgestelde ontsluiting geen adequate oplossing van het 
ontsluitingsprobleem te noemen. 
 
De opwaardering van de infrastructuur zal volgens de plannen pas plaatsvinden nadat de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein al is gestart. Het is ongewenst (niet adequaat) als 
tijdens de ontwikkelingsfase de infrastructuur niet op orde zou zijn.  
 
Al eerder heeft de Fietsersbond in een inspraakreactie aangegeven dat het voorgestelde 
wegprofiel niet voldoende fietsveiligheid biedt. Ook het fietsplezier zal door de aantasting van 
het landschappelijk karakter afnemen.  

VII. Leefklimaat en milieu 
 
Indien de uitbreiding van het bedrijventerrein gerealiseerd wordt, zal een derde van het 
oppervlak binnen de rode contouren van het dorp(je) Maarsbergen worden ingenomen door 
bedrijventerrein. Deze verhouding is buitenproportioneel en tast het door de bewoners 
gewaardeerde rustige en kleinschalige karakter van Maarsbergen aan. 

Door de opwaardering van de ontsluitingswegen wordt Maarsbergen opgesloten in een ring 
van zware wegen (A12, N226 en de ontsluitingsweg van en naar het bedrijventerrein),  
hetgeen de luchtkwaliteit in het dorp niet positief zal beïnvloeden.  
Het doel van de gemeente is om de luchtkwaliteit binnen de gemeente blijvend te verbeteren 
om de gezondheid van bewoners te beschermen.  Het zou daarom onwenselijk moeten zijn 
om extra luchtverontreiniging te genereren door het extra bedrijfsverkeer. 
In het luchtkwaliteitsonderzoek wordt berekend dat de concentraties NO2, PM10 en PM2.5 

binnen de wettelijke grenswaarden blijven. Nederland houdt zich in haar wetgeving echter 
aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. De Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit 
liggen veel hoger dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. En ze komen al helemaal niet in 
de buurt van de standaard van de World Health Organization (WHO). Europa is nog niet half 
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zo streng. Tijdens een symposium in oktober 2014 in het AMC in Amsterdam waren 
longartsen en wetenschappers het er over eens dat de Europese normen voor luchtkwaliteit 
te slap zijn en zelfs een gevaar voor de volksgezondheid. De artsen en wetenschappers 
riepen de staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu op om hier zo snel mogelijk 
werk van te maken. Ook de WHO heeft de EU opgeroepen om zich te bezinnen op haar 
normen. De in het luchtkwaliteitsonderzoek berekende concentraties PM10 en PM2.5  liggen 
ruim boven de door de WHO aanbevolen grenswaarden. 

Ook zal het intensievere verkeer op de ontsluitingswegen het leefklimaat in het landelijke 
gebied uiteraard niet positief beïnvloeden. 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde in het gebied wordt 
overschreden. Hoe wenselijk is het dan om in dat gebied nieuwe woningen te realiseren?  

VIII. Financiering 
 
Naar onze mening zou de uitbreiding van een bedrijventerrein economisch haalbaar moeten 
zijn zonder financiële steun van de gemeentelijke overheid en zonder extra claims als 
woningbouw. 

Omdat de initiatiefnemer/projectontwikkelaar de exploitatie niet sluitend kreeg, heeft de 
gemeente besloten om een deel van de kosten die het plan met zich brengt te dragen. 
De gemeente Utrechtse Heuvelrug investeert hiermee publiek geld in de activiteiten van een 
projectontwikkelaar om daarmee een particuliere investering beter te laten renderen.  
Bij een dergelijke ondersteuning door de overheid geldt Europese wetgeving en is het “nee, 
tenzij” principe van toepassing, d.w.z. staatssteun is verboden tenzij deze valt onder de 
uitzonderingsregels die genoemd zijn in het Verdrag betreffende de Werking van de 
Europese Unie (VWEU).  
Ook wordt de projectontwikkelaar ondersteund doordat grond met een agrarische 
bestemming of grond met beperkte bouwbestemming (1 woning per bouwvlak), door het 
voorgenomen bestemmingsplan wijzigt in gronden waarop in totaal 19 woningen gebouwd 
mogen worden. Dit is een (indirecte) financiële ondersteuning van enige miljoenen euro.   

Een goede maatschappelijke kosten- en batenanalyse ontbreekt in het voorstel.   
 
Gezien het bovenstaande hebben wij de volgende vragen: 
Waarom wordt zoveel geld besteed aan een particulier plan terwijl de financiële positie van 
de gemeente niet geweldig is? Welke prioriteiten zijn hierbij gehanteerd?  
Kan worden aangegeven waarom in dit geval ondersteuning door de overheid is toegestaan 
en de uitzonderingsregels uit het VWEU van toepassing zijn? 
Op welke wijze is de kosten- en batenanalyse van het plan gemaakt? 

IX. Afstemming met andere (regionale) ontwikkelingen  
 
In Maarsbergen en omgeving zijn momenteel een aantal ontwikkelingen aan de orde:  

 De ontwikkeling van bedrijventerrein met bijbehorende opwaardering van wegen en 
woningbouw in Maarsbergen Oost. 

 Realiseren van een tunnel onder spoorlijn en Haarweg/Tuindorpweg in Maarsbergen. 

 Plannen voor de bouw van zo’n 1000 woningen in Woudenberg. 

 Bedrijventerreinontwikkeling in Woudenberg (20 ha). 

 Ook de gemeente Scherpenzeel heeft plannen voor extra woningbouw. 
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MMN mist een ‘masterplan’ waarin al deze ontwikkelingen in hun onderlinge verhoudingen 
worden meegenomen en wordt aangegeven wat de impact op Maarbergen is, wat de 
raakvlakken zijn er en hoe ze elkaar beïnvloeden. Met name de twee eerst genoemde 
ontwikkelingen zouden elkaar weleens direct in de weg kunnen zitten. 
 
Een besluit over Maarsbergen Oost kan pas genomen worden als de besluitvorming rond de 
ondertunneling is afgerond.  
Daarnaast kan het zijn dat de wettelijke procedures rond Maarsbergen Oost zoveel tijd in 
beslag nemen dat de realisatiefase gaat samenvallen met de realisatie van het 
ondertunnelingsplan. Dit zou voor Maarsbergen een chaotische en daarom ongewenste 
overgangsperiode gaan betekenen.  
 


