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Onderwerp : Twee Marken, stand van zaken ‘Vervolgstap ontwikkeling multifunctionele 
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Geachte leden van de raad, 

 

Graag informeren wij u over het volgende. 

 

1. Inleiding 

Op 13 april jl. heeft u besloten om: 

a) In beginsel in te stemmen met de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie (MFA) op het 

terrein van de Twee Marken, met daarin in ieder geval onderwijshuisvesting voor de scholen De 

Ladder en De Meent, kinderopvang De Trommelaar, een dorpshuisfunctie en een sporthal. 

b) Een definitief besluit hierover te nemen op basis van het advies dat gebaseerd is op de documenten die 

voortvloeien uit de definitiefase. 

c) Benodigde fasedocumenten te (laten) opstellen/verder uitwerken (waaronder in elk geval een 

functioneel en ruimtelijk programma van eisen; opzet van beheer, exploitatie en eigendom; visie op 

samenwerking in het gebouw; visie op duurzaamheid, investeringskostenraming en 

aanbestedingsstrategie). 

 

Uw raad nam twee moties aan, met de volgende strekking: 

I. Gelijktijdig met de vervolgstap voor de ontwikkeling multifunctionele accommodatie De Twee 

Marken de mogelijkheden te onderzoeken voor het in dit project combineren van 

onderwijshuisvesting en woningbouw; 

II. Op korte termijn de mogelijkheden om de parkeerproblematiek aan te pakken in kaart te brengen en 

de resultaten hiervan na de zomer aan u als de raad voor te leggen, gezamenlijk met het 

raadsvoorstel voor ontwikkeling van multifunctionele accommodatie de Twee Marken. 

 

In deze raadsinformatiebrief kunt u lezen hoe de stand van zaken is met betrekking tot bovengenoemde 

punten. 

 

2. Kern  

 

Het proces tot nu toe 

Van meet af aan hebben we bij dit project en dus ook in deze definitiefase het standpunt ingenomen dat de 

ontwikkeling van de nieuwe Twee Marken voor, door en met Maarn moet gebeuren. 
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Voor de begeleiding van dit proces is een stuurgroep geformeerd met vertegenwoordigers van de Stichting 

De Twee Marken, bestuurders van de scholen, de gemeente en PentaRho.  

PentaRho heeft veel ervaring met ontwikkelingen van maatschappelijk vastgoed en ook MFA’s, en de 

stuurgroep heeft hen gevraagd dit proces namens de partijen te begeleiden. 

 

Wat hebben we gedaan de afgelopen tijd? 

Op 11 mei is een openbare bijeenkomst in De Twee Marken gehouden. Op deze avond hebben circa 60 

mensen uit Maarn en Maarsbergen gezamenlijk belangrijke wensen, ervaringen en ideeën naar voren 

gebracht.  

Deze vertaalden wij naar een aantal onderwerpen die op 13 en 14 juni jl. besproken zijn in twee werkateliers: 

‘gebouw’ en ‘omgeving’. Hierbij waren afvaardigingen van bewoners- en belangengroeperingen uit Maarn 

en Maarsbergen aanwezig, evenals de Stichting DeTwee Marken, de twee scholen en de gemeente.  

Tijdens de werkateliers was de vraag leidend: ‘hoe ziet ons ideale gebouw en onze ideale omgeving eruit?’. 

We bespraken dit aan de hand van onder andere de volgende onderwerpen: groen, spelen, verkeer en 

parkeren, ontmoeten, wonen, educatie, creatieve werkvormen, vergaderruimten.  

 

Tijdens de werkateliers haalden we de volgende zaken op:  

Maak een zo flexibel mogelijk gebouw, met aandacht voor delen van ruimten, duurzaamheid, ontmoeten, 

maar ook financiële haalbaarheid, een omgeving met nadruk op groen, beheer privé en openbare ruimte, 

verkeer en parkeren, ontmoeten en recreëren en aandacht voor noodzakelijke fysieke scheiding van functies 

(bijv. geen leerlingen langs de bar van het dorpshuis). 

 

Wat gaan we de komende tijd doen? 

De goede inbreng uit de ateliers hebben we op 5 juli in een openbare bijeenkomst teruggekoppeld aan alle 

deelnemers en belangstellenden uit Maarn/Maarsbergen. De reacties op 5 juli worden momenteel verwerkt. 

Op woensdag 23 augustus zijn de inwoners en/of organisaties in de gelegenheid geweest hun reacties één op 

één te bespreken met de opstellers van het onderzoeksrapport. Eind september, begin oktober wordt weer 

een openbare plenaire bijeenkomst gepland waarin het eindproduct nog een keer wordt gepresenteerd en 

besproken.  

 

De komende maanden maken we op basis van bovenstaande bevindingen in oppervlakte en naar inhoud 

een eerste ‘opzet’ van een gebouw. Tevens gebruiken we de prognoses van leerlingaantallen, de informatie 

over het gewenst gebruik van scholen en dorpshuis en de exploitatiegegevens van beiden. Daarmee stellen 

we vervolgens een eerste rudimentaire stichtingskostenopzet op. 

 

De beantwoording van de moties, beide ook meegenomen in de werkateliers, vindt momenteel plaats. Ze 

maken onderdeel uit van het document waar u als raad in het najaar een besluit over neemt.  

  

Hoogachtend, 

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

de secretaris  de burgemeester 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

Sfeerimpressies van de werkateliers van 13 en 14 juni jl 
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