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Beste	  medebewoners	  	  van	  Maarsbergen	  	  
	  
Het	  zijn	  woelige	  tijden	  voor	  Maarsbergen	  en	  dan	  hebben	  we	  het	  niet	  alleen	  over	  de	  besluitvorming	  rond	  de	  
ondertunneling	  van	  de	  spoorweg.	  Wij	  hopen	  dat	  u	  de	  tijd	  wilt	  nemen	  om	  dit	  memo	  te	  lezen	  want	  wij	  denken	  dat	  de	  
inhoud	  ook	  voor	  u	  van	  belang	  is.	  

Dit	  memo	  gaat	  over	  de	  benzinepompen	  aan	  de	  Woudenbergseweg.	  De	  gemeente	  heeft	  op	  16	  maart	  jl.	  een	  
vergunning	  	  verleend	  	  tot	  uitbreiding	  van	  het	  Shell	  station	  	  met	  2	  extra	  pompen	  en	  er	  ligt	  momenteel	  een	  
vergunningsaanvraag	  voor	  uitbreiding	  van	  de	  TinQ	  (zie	  De	  Kaap	  van	  17	  maart	  jl.).	  Wij	  vinden	  dat	  	  ons	  
gemeentebestuur	  met	  het	  verlenen	  van	  die	  goedkeuring	  gekozen	  heeft	  voor	  een	  verslechtering	  van	  de	  
leefbaarheid/gezondheid	  van	  een	  groot	  deel	  van	  de	  inwoners	  van	  Maarsbergen.	  Een	  wrang	  detail	  is	  nog	  dat	  de	  
gemeente	  de	  reactietermijn	  op	  de	  aanvraag	  van	  de	  vergunning	  tot	  uitbreiding	  heeft	  laten	  verlopen,	  zodat	  deze	  
vergunning	  zonder	  volledige	  toetsing	  aan	  de	  gestelde	  voorwaarden	  (m.b.t.	  geluid	  en	  lucht)	  is	  verleend.	  In	  juridische	  
termen	  heet	  dit:	  ‘van	  rechtswege’.	  Onze	  bestuurders	  laten	  Maarsbergen	  en	  zijn	  bewoners	  hiermee	  behoorlijk	  in	  de	  
kou	  staan.	  

Benzinepompen	  horen	  niet	  thuis	  in	  een	  dorpskern.	  In	  ons	  omringende	  dorpen	  als	  Wijk	  bij	  Duurstede	  en	  Doorn	  (ook	  
UH),	  zijn	  de	  (Shell)benzinepompen	  verplaatst	  uit	  de	  
dorpskern.	  Bij	  ons	  worden	  ze	  uitgebreid!	  Over	  de	  situering	  
van	  de	  pompen	  in	  relatie	  tot	  de	  ondertunnelingsplannen	  
loopt	  momenteel	  nog	  discussie	  daarom	  zijn	  wij	  uitermate	  
onaangenaam	  verrast	  dat	  de	  gemeente	  toch	  akkoord	  is	  
gegaan	  met	  uitbreiding	  van	  de	  Shell	  pompen	  door	  het	  
vergroten	  van	  de	  overkapping	  om	  2	  extra	  afgiftepunten	  te	  
huisvesten.	  De	  enige	  manier	  om	  de	  benzinepompen	  definitief	  
uit	  het	  dorp	  te	  krijgen	  is	  om	  dit	  te	  koppelen	  aan	  de	  
ondertunneling.	  Alleen	  door	  die	  koppeling	  is	  mogelijk	  budget	  
voor	  verhuizing	  beschikbaar.	  Door	  het	  verlenen	  van	  de	  
vergunning	  schrapt	  de	  gemeente	  deze	  optie	  zonder	  de	  
bewoners	  daarvan	  op	  informatieavonden	  in	  kennis	  te	  stellen.	  

Er	  is	  geen	  indicatie	  dat	  de	  gemeente	  de	  aanvraag	  van	  TinQ	  gaat	  weigeren.	  

Op	  de	  vergunningverlening	  aan	  de	  Shell	  kunnen	  bewoners,	  die	  direct	  in	  hun	  belang	  worden	  getroffen,	  bezwaar	  
aantekenen	  bij	  Burgemeester	  en	  Wethouders.	  Het	  is	  onduidelijk	  tot	  wanneer	  de	  bezwaar	  termijn	  loopt	  maar	  in	  het	  
meest	  ongunstige	  geval	  sluit	  die	  termijn	  a.s.	  donderdag	  31	  maart!	  

Een	  mega	  concentratie	  van	  benzinepompen	  heeft	  naar	  onze	  mening	  de	  volgende	  nadelige	  effecten	  .	  

• Nu	  reeds	  ondervinden	  bewoners	  van	  de	  Van	  Beuningenlaan	  en	  Woudenbergseweg	  dag	  en	  nacht	  hinder	  van	  
geluid	  en	  stank.	  Door	  de	  uitbreiding	  zullen	  meer	  bewoners	  direct	  hinder	  gaan	  ondervinden.	  

• De	  impact	  van	  de	  toename	  van	  fijnstof	  op	  onze	  leefomgeving	  is	  wel	  onderzocht	  maar	  ons	  niet	  bekend	  maar	  
ook	  hier	  zullen	  de	  effecten	  nadelig	  zijn.	  Volgens	  RIVM	  kunnen	  de	  gezondheidseffecten	  van	  fijn	  stof	  ook	  
optreden	  door	  langdurige	  blootstelling	  aan	  lagere	  concentraties.	  

• Uitbreiding	  van	  de	  pompen	  zal	  aanzuigende	  werking	  hebben	  en	  zal	  leiden	  tot	  een	  nog	  drukkere	  bezetting	  
van	  de	  pompen.	  Er	  wordt	  uitgegaan	  van	  een	  toename	  van	  10%	  meer	  verkeersbewegingen.	  
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• Nu	  reeds	  onstaan	  files	  op	  de	  Woudenbergseweg	  hetgeen	  weer	  extra	  geluid	  en	  vervuiling	  betekent	  voor	  veel	  
meer	  inwoners	  dan	  alleen	  die	  rond	  de	  bezinepompen.	  

• In	  toenemende	  mate	  worden	  de	  pompen	  gebruikt	  door	  (voornamelijk	  buitenlandse)	  vrachtauto	  chauffeurs.	  
Ook	  hierdoor	  onstaan	  files,	  lange	  wachttijden,	  ruzies.	  Bovendien	  wordt	  het	  Shell	  station	  ’s	  nachts	  al	  gebruikt	  
als	  overlaad	  plaats.	  

• Wekelijks	  zijn	  er	  ongelukken,	  veroorzaakt	  door	  auto’s	  rijdend	  in	  de	  richting	  Woudenberg	  die	  toch	  bij	  de	  Shell	  
willen	  tanken	  en	  ‘oversteken’.	  Deze	  ongelukken	  houden	  direct	  gevaar	  in	  voor	  brand	  en	  explosies.	  

• De	  pompen	  zullen	  frequenter	  schoongemaakt	  moeten	  worden.	  Nu	  reeds	  bij	  het	  schoonmaken	  komen	  veel	  
dampen	  welke	  door	  de	  westenwind	  ver	  wordt	  verspreid	  en	  bij	  schoonmaken	  TinQ	  vervuild	  water	  op	  de	  
parallelweg	  (ventweg).	  Grondwater	  vervuiling	  zal	  nog	  verder	  gaan	  toenemen.	  	  

Een	  aantal	  inwoners	  vindt	  dit	  een	  uitermate	  zorgwekkende	  ontwikkeling	  omdat	  uitbreiding	  naar	  onze	  mening	  
nadelige	  effecten	  heeft	  op	  de	  gezondheid	  van	  een	  belangrijk	  deel	  van	  de	  inwoners	  van	  Maarsbergen.	  

Onder	  het	  motto	  ‘Gezond	  Maarsbergen’	  gaat	  een	  aantal	  bewoners	  dan	  ook	  bezwaar	  aantekenen	  tegen	  de	  
vergunningverlening.	  Naast	  u	  te	  informeren	  willen	  we	  met	  dit	  memo	  nagaan	  of	  we	  krachten	  kunnen	  bundelen	  met	  
meerdere	  inwoners.	  Acties	  waar	  we	  aan	  denken	  en	  waarbij	  we	  uw	  hulp	  kunnen	  gebruiken	  zijn:	  

• De	  publiciteit	  zoeken	  (radio/krant)	  

• Benaderen	  politieke	  partijen	  

• Nagaan	  juridische	  bezwaar	  mogelijkheden	  

• Mobiliseren	  belangenverenigingen	  

• Verzamelen	  argumenten	  tegen	  de	  benzinepompen	  (ook	  argumenten	  voor	  uitbreiding	  zijn	  welkom)	  

Mocht	  u	  actief	  mee	  willen	  denken/helpen	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  1	  van	  de	  afzenders	  of	  geef	  dit	  aan	  middels	  een	  
e-‐mail	  bericht	  op:	  gezondmaarsbergen@gmail.com	  .	  	  Volg	  ons	  verder	  op	  www.gezondmaarsbergen.com	  

Ondergetekenden	  zetten	  zich	  	  in	  voor	  een	  Gezond	  Maarsbergen	  en	  wij	  hopen	  dat	  u	  zich	  bij	  ons	  wilt	  aansluiten..	  
Samen	  staan	  we	  sterker!	  

	  

Met	  vriendelijke	  groet,	  

	  
Joke	  van	  den	  Essenburg	  	   j.vandenessenburg@hetnet.nl	  
Olga	  Matthijssen	  	   	   o.matthijssen@hotmail.com	  
Arie	  Verrips	  	   	   	   weerman1@gmail.com	  
Flip	  van	  de	  Waerdt	  	   	   nfo@waerdt.nl	  
	  
	  
Dit	  memo	  is	  verspreid	  onder	  	  de	  bewoners	  van	  de	  Van	  Beuningenlaan,	  Stinus	  Blomlaan	  en	  Woudenbergseweg	  (van	  
kruispunt	  tot	  bebouwde	  kom	  richting	  Woudenberg).	  Als	  u	  van	  mening	  bent	  dat	  ook	  andere	  inwoners	  belang	  hebben	  
bij	  de	  inhoud:	  laat	  het	  ons	  dan	  even	  weten	  op	  gezondmaarsbergen@gmail.com.	  De	  documenten	  van	  de	  aanvraag	  
kunt	  u	  vinden	  op:	  http://gezondmaarsbergen.com/portfolio/shell/	  
	  
Wilt	  u	  ook	  bezwaar	  aantekenen	  tegen	  de	  geplande	  uitbreiding.	  Heel	  graag!	  Hoe	  meer	  hoe	  beter!	  	  	  Gebruik	  dan	  één	  
van	  de	  voorbeeldbrieven	  	  te	  vinden	  op	  :	  http://gezondmaarsbergen.com/portfolio/bezwaarschriften-‐voorbeelden/	  
en	  vul	  de	  argumenten	  gerust	  aan,	  als	  u	  er	  nog	  meer	  weet.	  Stuur	  de	  brief	  voor	  alle	  zekerheid	  aangetekend	  voor	  
donderdag	  31	  maart	  naar	  B&W.	  


