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Overzicht van uitkomsten van de raadsvergadering  
Voorzitter van de vergadering: G.F. (Frits) Naafs  

Griffier W. (Walter) Hooghiemstra 

Aanvang van de vergadering 19.30 uur  

 

Aanwezig waren de raadsleden C.W.A. (Cosmas) Blaauw (D66), E. (Evert) de Boer (VVD), 

G.J. (Gert-Jan) van den Brink (SGP), J.C. (Chantal) Broekhuis (CDA), W. (Willem) van 

Drie (CDA), J.R. (Jasper) van Geijtenbeek (SP), W. (Wim) Hak (D66), G. (Gera) 

Hensbergen (BVH), T.F. (Frits) Jansen (SGP), C.C. (Corine) Jongste (SP), R. (Rob) Jorg (VVD), 

E.A. (Erwin) Kamp (D66), D. (Dick) Karssen (ChristenUnie), F.D.M. (Franca) Kerstens (VVD), 

P.P. (Peter) Kranenburg (CDA), R. (Ron) van der Laan (VVD), C. (Kees) van de Merwe (SGP), 

H.B. (Hugo) Prakke (D66), T. (Teunis) Reedijk (CDA), M.K. (Marina) Roelofsen-Uilen (CDA), 

J.G.W. (Joost) Scheltinga (GroenLinks PvdA), L. (Lyander) Schmitz (SP), T.D.J. (Dorien) Schults 

(D66), S. (Sybe) Streekstra (BVH), F.L. (Francine) van der Velde (BVH), T.J. (Tim) Verhoef 

(GroenLinks PvdA), J.E. (Hans) Waaldijk (GroenLinks PvdA), K. (Karel) de Wit (GroenLinks 

PvdA) en P.C. (Peter) van der Zee (VVD). 

Raadslid Jansen was afwezig tot 21.50 uur en heeft niet deelgenomen aan de stemmingen tot en 

met agendapunt 4. 

 

Aanwezig waren verder de wethouders G. (Gerrit) Boonzaaijer, J.J.W. (Jan Willem) van Dongen, 

J.A. (Hans) Nijhof en H. (Henk) Veldhuizen 

 

2. De agenda van de raadsvergadering is ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Op voordracht van de BVH-fractie is benoemd en geïnstalleerd tot commissielid de heer C.J. 

(Kees) Notenboom. 

 

4. Bij het bekrachtigen en opheffen van de geheimhouding heeft de raad besloten: 

 Het opleggen van geheimhouding op de brief van het Regionaal Bureau voor Toerisme 

Heuvelrug en Vallei d.d. 19 december 2016  omdat het gegevens betreft, die vertrouwelijk aan 

de raad zijn meegedeeld. 

Bij de behandeling van dit onderwerp is er op aangedrongen om afspraken tot 

geheimhouding in een samenwerkingsverband ook daadwerkelijk na te leven – aangezien de 

gemeente Veenendaal dezelfde informatie heeft openbaar gemaakt. 

 De geheimhouding te bekrachtigen op de Wensen en bedenkingenbrief Gebiedsontwikkeling 

Maarsbergen en de bijlagen 1 en 7 (met de daarbij behorende bijlagen)  

 De geheimhouding op te heffen op de Wensen en bedenkingenbrief over toekomst van de 

zwembaden (vastgesteld 30 augustus 2016), de uitkomsten van de besloten oordeelvormende 

bespreking d.d. 8 september 2016 en de uitkomsten van de raadvergadering van 15 

september 2016 voor zover het betreft agendapunt 2, het kenbaar maken van de wensen en 

bedenkingen door de raad. 

 De geheimhouding te bekrachtigen op de RIB over de verplaatsing van de benzinestations 

Maarsbergen, die de raad op 12 januari 2017 heeft ontvangen. De geheimhouding is opgelegd 

vanwege de economische of financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van 

onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken partijen. 
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5. De raad heeft gelegenheid om te komen tot een nieuwe uitspraak ‘Vaststellen 

voorkeursvariant ongelijkvloerse spoorkruising Maarsbergen’. 

Bij de stemming is 

Verworpen een amendement (ingediend door D66, VVD, BVH en CU) waarin de Bos-Beek 

variant werd aangemerkt als eerste voorkeursvariant, gekoppeld aan een exercitie om de 

geschatte kosten van € 55,5 miljoen terug te brengen tot ca. € 40,7 miljoen. 

Bij de hoofdelijke stemming waren alle raadsleden aanwezig en stemden voor dit amendement 

de raadsleden van D66, VVD, BVH en CU (14) en tegen de raadsleden van CDA, GLP, SGP  en SP 

(15). 

 

Aangenomen een amendement (ingediend door CDA en SGP) waarmee de westvariant met 

afgesloten Tuindorpweg wordt aangemerkt als voorkeursvariant. 

Bij de hoofdelijke stemming stemden voor dit amendement de raadsleden van CDA, GLP, SGP  

en SP en het raadslid Hak (16); tegen stemden de raadsleden van VVD, BVH en CU en de 

raadsleden Blaauw, Kamp, Prakke en Schults (13). 

 

Een amendement (ingediend door D66, VVD, BVH en CU) waarin de dorpsvariant als 

voorkeursvariant werd aangemerkt, hoefde door het aannemen van het voorgaande 

amendement niet meer in stemming te komen. 

 

De raad heeft hierna het gewijzigde besluit vastgesteld: 

A. In te trekken het raadsbesluit van bij raadsvoorstel 2016-270, punt 1., 3., 4. en 6 (en de beslispunten 2. 

en 5. te handhaven) 

B. 1. De westvariant met afgesloten Tuindorpweg aan te merken als voorkeursvariant. 

2. In te stemmen met de instandhouding van het eerder beschikbaar gestelde krediet ad. € 2.500.000,- 

als bijdrage aan de provincie voor de realisatie van de genoemde voorkeursvariant; 

3. Hiervoor het in het investeringsplan genoemde bedrag van € 2,5 miljoen aan te wenden. 

 

Voor het raadsbesluit stemden de raadsleden van CDA, GLP, SGP  en SP en het raadslid Hak 

(16); tegen stemden de raadsleden van VVD, BVH en CU en de raadsleden Blaauw, Kamp, 

Prakke en Schults (13). 

 

De raad heeft tenslotte unaniem aangenomen een motie (ingediend door CDA en D66) waardoor 

de raad, gezien en gehoord hebbend:  

- De uitkomsten en de aandachtspunten van en uit de eerdere en recente beeldvorming betreffende het 

project ongelijkvloerse kruising spoor/N226 te Maarsbergen; 

Overwegende dat:  

- de Raad op 26 januari 2017 een besluit heeft genomen aangaande een uit te voeren voorkeursvariant; 

- verplaatsing van de tankstations aan de Woudenbergseweg binnen de bebouwde kom van Maarsbergen 

een wens is van de bewoners rondom de beide brandstofafleverpunten. 

- uitplaatsing van de beide benzinestations tot een beter verkeersoverzicht en tot een betere 

verkeersdoorstroming kan leiden; 

Spreekt uit dat het wenselijk is dat de beide tankstations buiten de bebouwde kom van Maarsbergen worden 

geplaatst; 

Verzoekt het College om:  

Een apart project op te starten, bij voorkeur in samenwerking met de provincie, om over de al dan niet 

aanwezige mogelijkheden tot verplaatsing of amovering van de twee brandstofafleverpunten in 

Maarsbergen naar buiten de bebouwde kom op zo kort mogelijke termijn een voorstel aan de raad toe te 

zenden voor verdere besluitvorming. 
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Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van  

 

 

De raad voornoemd, 

de griffier,   de voorzitter, 

 

 

W. Hooghiemstra  G.F. (Frits) Naafs 


