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DEEL 1: Actuele agendapunten  
  
1. Mededeling ProRail 
 
Ton Bierbooms doet onder embargo op hoofdlijnen verslag van het recente Bestuurlijk 
Overleg over de tijdelijke situatie N65. De uitkomst van dit Bestuurlijk Overleg krijgt de 
Klankbordgroep toegestuurd.   

2. Werving nieuwe klankbordgroepleden – proces 

Zeven kandidaten hebben zich aangemeld voor de drie beschikbare klankbordgroepposities 
voor Vught Noord. Na een discussie over het proces van de werving van nieuwe leden, is 
besloten dat twee Klankbordgroepleden en een vertegenwoordiger van ProRail in gesprek 
gaan met de kandidaten, voordat de eventuele loting zal plaatsvinden. In het gesprek met de 
kandidaten komt aan bod: de missie van de Klankbordgroep, verwachtingen, motivatie, 
belang van kennis van het project, achterban en relatie met omgeving, eerdere 
betrokkenheid bij het participatieproces en de historie van Vught Noord in de 
Klankbordgroep. Uiteraard is er ook ruimte voor de kandidaten zelf om hun vragen te 
stellen. ProRail nodigt de kandidaten hiervoor uit. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 
30 oktober, aansluitend op het spreekuur van Rijksinfra. Klankbordgroeplid Henk van 
Laarhoven zal hierbij zijn en hij zal ook Rinus Rubrech hiervoor vragen.  

2. Ingezonden brief – Ig Caminada 
 
De Klankbordgroep bespreekt de brief van Ig Caminada aan de Klankbordgroep, waarin hij 
vóór de vaststelling van het Ontwerp Tracébesluit (OTB) bestuurlijke en financiële zekerheid 
eist over herstel van de langzaam verkeersverbindingen in Vught. In de daaropvolgende 
discussie hierover ontstaat geen unanimiteit over zijn verzoek om als Klankbordgroep 
daarover de bestuurlijke opdrachtgevers aan te schrijven. Daarop laat Ig Caminada weten 
dat hij zich gaat beraden op zijn positie in de Klankbordgroep.  



3. Beheer mailbox 

Carmen Reuser is bereid om de mailbox van de Klankbordgroep 
(spoorklankbordvught@gmail.com) in haar beheer te nemen. 
 
 
 
DEEL 2: Agendapunten - deel interactieve bijeenkomst 

 1. Evaluatie klankbordgroep 

We kijken terug op de afgelopen periode van de Klankbordgroep. Gevraagd is om aan te 
geven wat als positief is ervaren en op welke punten verbeteringen mogelijk zijn. 

Wat positief is ervaren:  

- De informatiebijeenkomsten en de zichtbaarheid van de klankbordgroep 
- De werkgroepen  
- De excursies 
- De waardevolle discussies in de klankbordgroep waardoor men goed op de hoogte 

was van de verschillende belangen in Vught 
- De frequente uitleg over het proces en de inhoud van de besluitvorming in het 

afgelopen jaar 
- De vertrouwelijkheid waarmee informatie vanuit ProRail werd gedeeld, die de leden 

helpt om genuanceerd te reageren richting hun omgeving, in relatie tot besluiten of 
ontwikkelingen.  

- De informele gesprekken met de bestuurders 
- De tijd en moeite die klankbordgroepleden ook in elkaar willen steken op de 

momenten dat dit omwille van de onderlinge relaties dan wel de inhoudelijke 
afstemming als nodig wordt ervaren. 

- De integrale manier van denken waarmee de Klankbordgroep adviezen heeft 
uitgebracht. 

Als punten om te verbeteren zijn genoemd: 

- De soms negatieve sfeer die ontstaat doordat te nauw vanuit één belang wordt 
deelgenomen aan discussies in de Klankbordgroep. In plaats van discussies in de 
breedte, waarin ruimte is voor bespreking en afwegingen van de belangen van alle 
betrokkenen.  

- Dominant gedrag dat ten koste gaat van een evenwichtig gesprek met alle leden. We 
spreken af om elkaar daar voortaan sneller op aan te spreken.  

2. De toekomst van de Klankbordgroep 

Rosanne de Boer (ProRail) licht kort toe welke fases na het OTB aan de orde zijn, voordat in 
2021 de schop de grond in gaat. Hiervan volgt nog een samenvatting, die gedeeld wordt met 
alle klankbordgroepleden ter voorbereiding op de bijeenkomst van 8 november.  
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De leden wordt daarom gevraagd in de komende periode hun gedachten te laten gaan over 
wat de toegevoegde waarde van de Klankborgroep in relatie tot de toekomstige uitdagingen 
en de fases na het Ontwerp Tracébesluit (OTB) kan zijn. Als onderwerpen op de korte termijn 
zijn reeds genoemd: de tijdelijke situatie en evaluatie van het proces van de (ter inzage 
legging) van de OTB en de milieueffectrapportage (MER)-evaluatie.  
 

Rondvraag 

- Rob Borgsteijn vraagt of bewoners in Klein-Brabant die hebben deelgenomen aan de 
trillingsonderzoeken de resultaten van trillingsonderzoeken al hebben ontvangen. 
ProRail gaat dit na en laat het aan Rob weten.  

- Erica Taks dringt aan op organisatie van de bijeenkomst voor ondernemers, over de 
tijdelijke situatie (bouwperiode). ProRail belooft daarop binnen een week uitsluitsel 
te geven.  

- Wim de Ruiter vraagt naar de periode waarin de aangewezen huizen in zijn buurt 
worden getaxeerd. Dit gebeurt na de terinzagelegging van het OTB en de MER, begin 
2018.  

De volgende vergaderingen: woensdag 8 november en woensdag 13 december 


