13 november 2020
Goedenavond,
Graag informeren wij u over de voortgang van het project N226 Spoorwegonderdoorgang
Maarsbergen.
Provinciaal Inpassingsplan
Op 10 november jl. hebben Gedeputeerde Staten (GS) het inpassingsplan “Spooronderdoorgang
N226 Maarsbergen” vastgesteld. GS sturen het plan toe aan Provinciale Staten (PS) om er een
definitief besluit over te nemen. Op 25 november 2020 zal het plan worden besproken in de
Statencommissie Ruimte, Groen en Welzijn. Vervolgens zullen PS het definitieve besluit op 9
december 2020 nemen. Als PS akkoord zijn komt het finale plan vanaf 18 december 2020 ter inzage
te liggen. Meer informatie vindt u in het bijgaande persbericht.
Bijeenkomsten ruimtelijke kwaliteit
Op 21 oktober jl. hebben wij een webinar gehouden waarin een presentatie is gegeven hoe de
ruimtelijke kwaliteit kan worden versterkt. Daarnaast zijn wij op 29 oktober jl. in gesprek gegaan met
enkele betrokkenen over deze plannen. De vragen die in deze bijeenkomsten zijn gesteld hebben wij
voorzien van een antwoord en in de vorm van een Q&A-lijst op onze website geplaatst.
Mede aan de hand van deze inbreng werken wij de plannen verder uit. Tijdens het webinar op
woensdag 18 november vanaf 19 uur laten wij dit zien, waarbij u in de gelegenheid bent om vragen te
stellen. Op donderdag 26 november van 15 tot 20 uur kunt u in een apart digitaal videogesprek in
gesprek met de omgevingsmanager en landschapsarchitect.
Deelnemen, tijdstippen en aanmelden
•

•

Webinar woensdag 18 november (19-21 uur). Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. U kunt
deelnemen door deze link te openen: deelnemen aan livegebeurtenis Let op: als u niet MS
Teams op uw computer hebt staan: kies in het scherm dat verschijnt na het openen van de
link voor “bekijken op het web” en op het volgende scherm voor “anoniem deelnemen”. U
komt dan in het scherm waar het webinar zal starten.
Digitale inloopbijeenkomst donderdag 26 november (15-20 uur). Hiervoor moet u zich vooraf
per mail aanmelden bij de omgevingsmanager: chris.de.jong@provincie-utrecht.nl. U kunt
daarbij een voorkeurstijdstip opgeven. Na aanmelding krijgt u via de mail een aparte
uitnodiging met een link naar het voor u ingeplande videogesprek.

Uw inbreng wordt op prijs gesteld en wij houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Projectteam N226 Maarsbergen spooronderdoorgang
Mailadres: chris.de.jong@provincie-utrecht.nl (omgevingsmanager)
Website: https://www.provincieutrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/wegenprojecten/spooronderdoorgang-n226-maarsbergen

