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Achtergrond 
De Klankbordgroep Vught, recent omgedoopt tot Klankbordgroep Spoor, is eind 2014 opgericht 
voor de periode tot aan het Ontwerptracébesluit (OTB). De Klankbordgroep heeft begin 2018 in 
overleg met ProRail besloten, mede gezien de bereikte resultaten, dat zij ook van belang is als 
klankbordgroep voor het proces vanaf publicatie van het OTB. Om haar rol goed te vervullen als 
Klankbordgroep Spoor hebben de leden hiervoor de volgende uitgangspunten vastgesteld: 
 

1.  Doel en ambitie 
De Klankbordgroep Spoor heeft tot doel om de communicatie en participatie rond de 
planvorming en besluitvorming over het spoor in Vught te bewaken en daarover ProRail en 
opdrachtgevers te adviseren. Daarmee ambieert de Klankbordgroep Spoor, gezien ook de 
bereikte resultaten, een actieve rol in de komende periode.  
 

2. Commissies en werkgroepen 
De Klankbordgroepvergaderingen worden zo veel mogelijk voorbereid door commissies of 
werkgroepen. Commissies bestaan uit leden van de Klankbordgroep Spoor, die op basis van eigen 
onderzoek advies uitbrengen aan de Klankbordgroep.  
Werkgroepen bestaan uit deskundigen en belanghebbenden, aangevuld met ten minste 2 leden 
van de Klankbordgroep Spoor, die op basis van een of meer bijeenkomsten een rapport 
uitbrengen aan ProRail, dat de Klankborgroep vanuit haar doelstelling van commentaar of advies 
voorziet.  
In werkgroepen vertegenwoordigt één Klankbordgroeplid een direct belang en één 
Klankbordgroeplid een meer algemeen belang.  
 

3. Focus op onderwerpen 
De onderwerpen die de Klankbordgroep Spoor vanuit haar doelstelling wil aandacht geven zijn: 
zienswijzen, detailontwerp, stationsgebied, Vught-Noord, tijdelijk spoor, trillingen, verwerving 
onroerend goed en uitgangspunten voor het contract met de aannemer.  
 

4. Informatievoorziening 
De Klankbordgroep Spoor wil op hoofdlijnen adequaat en tijdig geïnformeerd worden door 
ProRail en opdrachtgevers (gemeente, provincie en rijk) op de volgende onderdelen: 
- de voortgang in de plan- en besluitvorming  
- de communicatie van opdrachtgevers en ProRail met belangengroepen 
- knelpunten en bestuurlijke issues  
 

5. Samenstelling Klankbordgroep 
De Klankbordgroep Spoor bestaat per 1 februari 2018 uit de volgende vertegenwoordigers: 

Marcus Boerdijk, Rob Borgsteijn, Erik Donkers, Jan Jansen, Arjen Klomp, Henk van Laarhoven, Rob 

Meijs, René Nouwens, Carmen Reuser, Frans Schoot, Johan Smeulders, Erica Taks, Rinus Rubrech, 

Wim de Ruiter en Ad Vogels. Bij de vergaderingen van de Klankbordgroep is een adequate 

vertegenwoordiging van ProRail en de gemeente Vught aanwezig.  

6. Evaluatie 
De KBG Spoor evalueert na het Tracébesluit (verwacht in 2019) opnieuw haar rol en toegevoegde 
waarde. 

 


