
Verslag Klankbordgroep Zaltbommel/Hedel, project PHS Meteren-Boxtel  
 
Datum overleg:    9 december 2014 
 
Deelnemers klankbordgroep  Peter Schuilenburg 
      Wilma Nugteren 
      Tonny Plomp-de Ridder 
      Kees Metz 
Afwezig klankbordgroep  
(met bericht)     Marcel van Osch 
      Jeroen Bol 
 
Deelnemers Prorail    Monique Vermeulen 
      Hans  Loonstra 
 
Onafhankelijk voorzitter:   Raymond Reesink 
 
 
 
 
Op de agenda 

- kennismaking 
- introductie / update project PHS en inrichting participatie door Prorail 
- klankbordgroep: rolopvatting, verwachtingen, afspraken 

 
 
De rol van de klankbordgroep 
De klankbordgroep toetst en adviseert over het proces  

- worden mensen goed geïnformeerd en betrokken (welke vragen leven lokaal, 
krijgen juiste mensen juiste informatie, over inhoudelijke zaken en over 
proces/procedures) op tijd informeren over inhoud en procedure;  

 
Als onderwerpen die lokaal leven worden genoemd:  

- stapeling van geluid 
- vertragingen/capaciteit van het spoorvak / haalbaarheid dienstregeling 
- externe veiligheid / gevaarlijke stoffen 

 
Omdat er geen ruimtelijke ingrepen zijn in Zaltbommel, is inhoudelijk met name de 
uitvoering van de MER aan de orde. Vraag is hoeveel daarvan vaststaat, en of er nog 
lokale inhoudelijke inbreng mogelijk is.  
Klankbordgroep wil vinger aan de pols kunnen houden de uitvoering van de  MER. 
Daarbij is zowel genoemd dat daarvoor de hele stukken moeten kunnen worden 
bekeken, als dat het wenselijk is om de voor Zaltbommel meest relevante delen te 
selecteren (‘het moet behapbaar zijn’).  
 
Lidmaatschap klankbordgroep 
- Deelname aan de klankbordgroep is op persoonlijke titel.  
- Er is geen bezwaar tegen deelname gemeenteraadslid.  
- Klankbordgroepleden zijn toegankelijk voor lokale belanghebbenden 



- Geen bezwaar tegen foto/naamgebruik in nieuwsbrief over klankbordgroep.  
- Nieuwe leden zijn welkom, maar niet te laat in het proces. Grens: aanschuiven bij de 

volgende bijeenkomst. Geen actieve werving.  
- Klankbordgroepleden spreken bereidheid uit tot deelname  tot aan de zomer 
 
Verslaglegging 
Afspraken:  
- Verslaglegging door onafhankelijke voorzitter;  
- geen woordelijke notulen, maar hoofdpunten van de discussie, afspraken en acties. 

Verslag wordt als concept toegestuurd naar klankbordgroepleden voor aanvullingen 
en correcties.  

- Het verslag bevat een voorstel voor de agenda van de volgende vergadering.  
 
Klankbordrol m.b.t. het hele tracé 
Besproken: klankbordfunctie is nu opgedeeld in deelgebieden. Vraag is gesteld hoe dat 
is belegd op integraal niveau:  moet er niet ook een klankbordgroep zijn die naar het 
geheel kijkt? (Afweging n.a.v. bespreking gebiedsindeling).  In dit kader ook besproken / 
door Prorail benoemd: voor klankbordgroepleden sluit deelname aan het klankbord in 
Zaltbommel betrokkenheid op andere plekken langs het tracé niet uit.  
 
 
Toehoorder 
Discussie over wenselijkheid toehoorder bij het overleg. Genoemd:  

- bezwaarlijk want ambtelijke rol en op persoonlijke titel gaan niet goed 
samen/verschil in toegang kennis/kennisvoorsprong;  

- afhankelijk van invulling (alleen toehoren kan, meediscussiëren niet),  
- eigen verslaglegging door toehoorder is niet wenselijk 
- geen bezwaar tegen meenemen van verslag.  

 
Vastgesteld: toehoordersrol is niet zonder bezwaren; afspraak/actie: Prorail komt met 
omgevingsdienst/gemeente tot nieuwe afspraak die recht doet aan de bezwaren en 
wensen.   
 
 
Agenda volgende vergadering 
Communicatie: wat is er al wat belangrijk – speciale aandacht voor issues 

- stapeling van geluid 
- vertragingen/capaciteit van het spoorvak / dienstregeling 
- externe veiligheid / gevaarlijke stoffen 

 
Vergadering bij voorkeur midden januari, wel belangrijk dat inhoudelijk wat te 
bespreken is. Prorail intern doet zijn best om materialen aan te laten leveren / 
informatie te geven,  

- over de 3 bovenstaande inhoudelijke punten,  
- wat er al gebeurt / is gebeurd op het gebied van communicatie 
- ruimte voor lokale inbreng in de MER 
- gedetailleerde planning 

 
Ter vergadering ook bezien welke vergaderfrequentie we afspreken.  


