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Geachte mevrouw Verbeek,

Bij brief van 1 december 2016 hebben wij u met nadruk verzocht om na voltooiing van de 
onderzoeken naar de financiële aspecten van zowel de Dorpsvariant, de Bos-Beek variant, als de beide 
Westvarianten onze raad in de gelegenheid te stellen om de nieuwe gegevens en uitkomsten daarvan 
te bespreken, om indien daartoe aanleiding bestaat, daaraan conclusies te kunnen verbinden. Met 
deze brief laten wij u weten hoe de raad naar aanleiding van alle hierboven genoemde facetten heeft 
besloten.

In de vergadering van 26 januari 2017 heeft de raad van deze gemeente besloten om:

1. De west variant met afgesloten Tuindorp weg aan te merken als voor keur svariant.

2. In te stemmen met de instandhouding van het eerder beschikbaar gestelde krediet ad.
C 2.500.000,- als bijdrage aan de provincie voor de realisatie van de genoemde 
voorkeursvariant;

3. Hiervoor het in het investeringsplan genoemde bedrag van 6’ 2,5 miljoen aan te wenden.

Tevens heeft onze raad tijdens deze vergadering een motie aangenomen met betrekking tot ver
plaatsing van de twee benzinestations in Maarsbergen naar buiten de bebouwde kom. In deze motie 
verzoekt de raad ons 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 en hierover op zo kort 
mogelijke termijn een voorstel aan de raad toe te zenden voor verdere besluitvorming.

Met deze brief willen wij daarom graag voorstellen om gezamenlijk invulling te geven aan een project 
wat op deze motie aansluit. Onze ambtelijke organisatie zal daartoe contact zoeken binnen uw 
provinciale organisatie om dit project gezamenlijk op te starten.
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Tenslotte willen wij u bedanken voor het meezoeken naar alternatieven voor de beste 
ondertunneling in Maarsbergen. Ook uw aanwezigheid en de aanwezigheid van statenleden en 
vertegenwoordigers van ProRail bij de beraadslagingen van de raad hebben wij op prijs gesteld. Door 
uw aanwezigheid heeft u kennis genomen van de afwegingen die de raad bij de totstandkoming van 
haar besluit heeft meegewogen. Conform uw toezegging in eerdergenoemde brief vertrouwen wij 
erop dat het raadsbesluit zwaarwegend door u bij de besluitvorming zal worden betrokken en zien 
wij de uitkomst van uw beraadslagingen tegemoet.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,

drs. M.J.T.H. Havekes G.F. Naai


