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1.
Opening, mededelingen, nieuwe deelnemers
Er is geen vertegenwoordiging van de Provincie. Voorzitter vraagt bij Provincie na hoe
vertegenwoordiging voortaan plaatsvindt.
De deelnemers stellen zich voor. Nieuw zijn Tabitha Versteeg en Rinus Rubrech namens Vught
Noord en Miron Hageman directeur basisschool de Koningslinde namens instellingen.
Xavier Waelkens en Bert Stohr melden dat zij onvoldoende draagvlak van hun achterban krijgen
om met het proces en de klankbord groep verder te gaan zolang er onduidelijkheid is over proces
en invulling van planschade, nadeelcompensatie, Moerdijkachtige regelingen of maatschappelijk
makelen. Zolang daarin geen vorderingen zijn gemaakt overwegen zij deelname aan
klankbordgroep te staken. Wat de bewoners van de spoorzijdige straten betreft, staat het proces
hiermee op “hold” en volgt er een formeel schrijven.
De vergadering ziet dit als sterk signaal van onvrede. De opstelling legt een hypotheek op het
proces. ProRail benadrukt dat de klankbordgroep juist is ingesteld om te waken over het verloop
van het proces gaat en de inhoud, waaronder de nadeelcompensatie onderdeel is van de
werkgroepen.
Afspraken:

Xavier en Bert melden terug wat er vanavond besproken is en zullen voorafgaand aan de
komende vergadering ons melden wat hun besluit is [a]

Vergadering hoopt dat het besluit zal zijn om te blijven deelnemen.
2.
Vaststellen agenda
Geen aanvullingen op de agenda
3.
Informatieavonden V3
Bestuur (Ministerie, provincie en Gemeente Vught) wil eerst besluit nemen of V3 Oost een reële
optie is (dat wil zeggen realiseerbaar binnen budget, acceptabel te plannen). Dat gebeurt in een
bestuurlijk overleg op 23 april. Daarna komen er informatieavonden.
Klankbordgroep (verder: Kbg) wil eerder gehoord worden in de afweging, met name op het punt
draagvlak onder bevolking. Kbg vraagt aan het bestuur om ook de reacties van burgers tijdens de
informatieavonden mee te nemen in het besluit (daar blijkt immers het draagvlak).
Afgesproken wordt:
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Ton Bierbooms zal voorstel aan de opdrachtgevers om op 23 april alleen een voornemen tot
besluit te nemen en pas definitief te besluiten na Kbg en informatieavonden [a]

Tweede helft mei komen er informatieavonden voor omwonenden en geïnteresseerden. Daar
en/of in het vervolg daarop wordt het draagvlak gepeild.

Voorafgaand aan 23 april (week van 13 april) stelt ProRail een extra vertrouwelijke Kbg voor
aan de opdrachtgevers. Daar toon ProRail in een presentatie het proces afgelopen maanden,
tekeningen V3 en V3 Oost, afweging en kosten. De presentatie van de afweging tussen V3 en
V3 Oost zal op vergelijkbare manier gepresenteerd worden als bij afweging van de
oorspronkelijke 12 varianten.

ProRail neemt reacties en vanuit Kbg mee naar de opdrachtgevers.

Kbg formuleert een eigen advies aan het bestuur (unaniem waar kan, met
minderheidsstandpunten indien nodig. Voorzitter voert de redactie over dit advies
vergelijkbaar met werkwijze verslag.
Naar aanleiding hiervan vraagt ProRail welke punten de Kbg in de informatie over V3 / V3 Oost
zou willen zien. Genoemd worden:
o
Motivatie voor V3 Oost.
o
Informatie over grenzen bouwzone met daarbij ligging woningen,
o
Welke woningen worden geraakt, hoe wordt gecompenseerd. Vertegenwoordiger
Vught-Noord vraagt om vooraf een “Moerdijkachtige regeling”, “Regeling
maatschappelijk makelen” of een regeling bij amoveren woningen uit te werken.
o
Geluidscontouren,
o
Toestand tijdens bouw en in definitieve situatie,
o
Bereikbaarheid tijdens bouw en in definitieve situatie.
ProRail neemt dit mee. De informatie zal niet altijd op zeer gedetailleerd niveau kunnen,
werkgroepen moeten hun werk nog doen


Gemeente Vught heeft ideeën geopperd over maatschappelijk makelen en herontwikkelen
stationsgebied.

Tijdens informatieavonden en de extra Kbg zal gemeente informeren over idee-ontwikkeling
rond herhuisvesting, aankoop, herontwikkeling spoorzone na bouw verdiept spoor. [a]
4.
Werkgroepen
De nieuwe indeling en bemensing van de werkgroepen wordt uitgedeeld (zie bijlage). Werkgroep
Visie en Waarde worden conform afspraak Kbg gepland in april en zijn akkoord qua deelnemers. Er
worden suggesties gedaan voor aanvullingen van de overige werkgroepen (per deeltrtaject).
Jorn van der Werf van Gemeente Vught vertelt over beoogde aanpak visie werkgroep.
Afgesproken wordt:

Hagar Scholte neemt nieuwe gegadigden op in de lijst. [a]

In komende nieuwsbrief werving doen voor de werkgroepen die nog niet ‘vol’ zitten. [a]

Deelnemers leveren nog suggesties voor werkgroepen aan Hagar Scholte. [a]

Werkgroep Visie zal na 23 april starten. Start met discussie over de belangrijke elementen in
de visie. Na keuze stedenbouwkundig bureau leveren gemeente en anderen stukken aan
bureau aan. Dat maakt een eerste visie voor het gebied (spoor door heel Vught). De
werkgroep bespreekt deze visie en het bureau ontwikkelt oplossingsrichtingen. Jorn van der
Werf gaat werkgroep Visie inhoudelijk trekken. Hagar houdt overzicht over deelnemers,
uitnodigingen, data etc.

Hagar Scholte zal een datum prikken voor eerste bijeenkomst werkgroep Waarde, ook met
deskundigen, Gemeente, ProRail en eventueel van IenM, Provincie. [a]

Antwoord op vragen over mogelijke ondersteuning werkgroep waarde met onafhankelijk jurist
die namens de bewoners kan spreken (vraag ligt al lang), moet nog komen. Ton Bierbooms
vraagt aan de opdrachtegevers of hiervoor en voor andere werkgroepen (o.a. vraag
fietsersbond) budget vrijgemaakt kan worden, b.v. voor het verkrijgen van een second
opinion. [a]
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5.
Opvolging motie gemeenteraad
Punten uit de motie (zie voor tekst van de motie:
https://www.mijnbabs.nl/babsapi/publicdownload.aspx?site=Vught&id=000013214) worden
nagegaan en daarbij de mogelijke rol van de Kbg. Afspraken:

Kbg volgt B&W in het voldoen aan de motie,

Let daarbij in het bijzonder op punten 7 (kwaliteit plan, V3 / V3 Oost, maatschappelijke
effecten, MER) en 8 (de Raad informeren over budgetverdeling d.m.v. initiële begroting).

Bij 1 (mensen tijdig informeren, raadplegen, aanbevelingen onderdeel van besluitvorming) en
3 (z.s.m. duidelijkheid over compensatie, onzekerheid wegnemen) is actieve rol van Kbg
gewenst. Dat bleek vanavond al bij bespreking V3 / V3 Oost.

Punten komen op agenda Kbg als ze aan de orde zijn [a]
6.
Communicatie rond het project
Monique Vermeulen presenteert de voltooide acties en de voornemens in communicatie. Er zijn
nieuwsbrieven voor Vught geweest in februari en maart; in april volgt nieuwsbrief voor hele traject
Meteren-Boxtel; er is een website ingericht inclusief online bibliotheek, er worden
informatieavonden gepland en er is voorlopig een telefonische loketfunctie.
In de discussie wordt de behoefte aan een fysiek loket met b.v. expositie onderstreept.
Afspraken:

Er komt een extra nieuwsbrief voor Vught in april n.a.v. bestuurlijk overleg over meenemen
V3 Oost en informatieavonden

In de volgende regulier Kbg komen ProRail en Gemeente met een invulling en planning van de
communicatie activiteiten, waaronder zaken als spreekuur, informatiecentrum. [a]

Bij aanpak wordt ook informatie gericht op ondernemers betrokken
7.
Afspraken Klankbordgroep
Er is door Samen voor Vught gevraagd om de verslagen van Kbg en werkgroepen naar
secretariaat van SvV te sturen voor verdere verspreiding.

Akkoord dat definitief verslag Kbg naar secretariaat van SvV gaat.

We gaan ervan uit dat Werkgroepen geen officiële notulen maken, wel intern hun afspraken
vastleggen en werken aan een openbaar eindproduct. Voor Werkgroep Waarde wordt in
vergadering gegadigde voor verslag gevraagd, daarop zal werkgroep terug komen.
8.
Verslag vorige vergadering
Zonder wijzigingen akkoord met dank aan iedereen die heeft gereageerd op het concept.

Concept van verslag van deze vergadering komt begin volgende week (24/03), reageren tot
27/03), aangepast verslag komt 31/03.
9.


Rondvraag en sluiting
Bert Stohr dringt aan op concrete afspraken over start werkgroep 8 (Waarde). Afgesproken is
dat Hagar Scholte z.s.m. datumprikker uit lat gaan voor start. Werkgroep 8 zal zelf
aansturing bespreken met trekker, secretaris etc. zoals ook bij werkgroep 0 is voorzien.

Vergadering sluit om 21.10 u.
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Actiepunten

Datum
afspraak

Door

Lopende acties
Bijpraten Michiel Visser
Aanvullen op samenstelling werkgroepen 1-7
Werving werkgroepen opnemen in nieuwsbrief Vught

11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015

Bert Stohr
Deelnemers
Monique
Vermeulen

Nieuwe acties
Terugmelden achterban en besluit deelname Kbg

19/03/2015
19/03/2015

Xavier Waelkens,
Bert Stohr
Ton Bierbooms

19/03/2015
19/03/2015

Hagar Scholte
Astrid van het Hof

19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015

Hagar Scholte
Hagar Scholte
Ton Bierbooms

19/03/2015
19/03/2015

Erik Opdam
Karin Tuinman

19/03/2015

Erik Opdam,
deelnemers

Bestuur vragen op 23/04 voornemen V3/V3 Oost te doen,
draagvlak Kbg en info-avonden betrekken in besluit. Dit
gaat via de opdrachtgevers. Geldt ook voor pre-peiling.
In week van 13 april extra Kbg met pre-peiling
Informatie over maatschappelijk makelen en
herontwikkeling bij extra Kbg en informatieavonden
Aanvulling werkgroepen doorvoeren
Datum prikken start werkgroep 8 (Waarde)
Mogelijkheid budget ondersteuning werkgroepen en
onafhankelijke jurist in werkgroep 8 namens bewoners
Punten motie op agenda Kbg indien actueel
Aanpak omgevingsmanagement (stakeholdersanalyse,
participatie en communicatie)
Verzenden conceptverslag 24/03/2015. Reageren op
conceptverslag uiterlijk 27/03/2015. Definitief verslag
31/03/2015
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