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De klankbordgroep PHS Vught heeft op 3 november 2015 in een extra vergadering aan de hand van
beknopte presentaties kennisgenomen van de analyse van de juridische uitgangspunten door bureau
AKD en de uitkomsten van aanvullend MER-onderzoek door ProRail. Tevens heeft zij kennisgenomen
van de concept gebiedsvisie Spoorzone en van de uitkomsten van de consultatieronde onder de
bevolking van Vught. Beide laatste zaken zijn in de vergadering kort toegelicht. Op basis van deze
informatie, die zoals wij begrijpen niet volledig en in detail kan zijn, komt de klankbordgroep tot het
volgende advies aan het bestuurlijk overleg.
1. De klankbordgroep dringt er met klem op aan dat het gemeentebestuur van Vught op korte
termijn de gebiedsvisie Spoorzone vaststelt en dat zij, voorafgaand aan het moment dat het
bestuurlijk overleg een voorkeur uitspreekt voor variant V3 of V3 Oost Verkort, zich committeert
aan de kernpunten uit deze visie, die zij onlosmakelijk verbindt aan beide varianten en de
realisatie ervan opneemt in het Project PHS. Dit betreft zowel de maatregelen die direct
gekoppeld zijn aan de werkzaamheden aan het spoor en de overwegen, als de maatregelen en de
gebiedsontwikkeling in een bredere zin rondom de spoorzone. De gebiedsvisie heeft de
gemeente niet voor niets laten opstellen in samenwerking met de werkgroep die door de
Klankbordgroep is ingesteld. De gebiedsvisie geeft het kader waarbinnen de verdere uitvoering
gestalte kan krijgen en zou vervolgens tot een structuurvisie moeten worden uitgewerkt.
2. Het bestuurlijk overleg dient tegelijk met haar voorkeur voor V3 of V3 Oost Verkort aan te geven
op welke manier de gedupeerden adequaat gecompenseerd zullen worden. De uitkomsten van
de consultatieronde laten een groot verschil van mening zien, die voor een deel terug is te
voeren op de ingrijpende gevolgen voor eigenaren en bewoners langs het spoor bij keuze voor
één van de varianten. Elke keuze zal voor een groot aantal inwoners van Vught nadeel opleveren.
dat in goed overleg en ruimhartig gecompenseerd moet worden.
3. Het in het voorjaar van 2015 door de gemeente Vught beschreven concept van “Maatschappelijk
Makelen en Schakelen” belooft bij te dragen aan een goede oplossing voor direct en indirect
benadeelde inwoners. Een uitwerking van dit proces is echter bij ons nog niet bekend. Bij het
uitspreken van een voorkeur voor V3 of V3 Oost Verkort door het Bestuurlijk Overleg zouden
inhoud en verloop van dit proces veel concreter bekend moeten zijn.
4. Treedt als samenwerkende overheden in relatie tot bovengenoemd “Maatschappelijk Makelen
en Schakelen” op korte termijn in overleg met eigenaren van woningen en bedrijfspanden, die bij
aanleg van één van beide varianten aangekocht moeten worden of ingrijpende gevolgen
ondervinden, onder meer over de vraag of zij bereid zijn tot een minnelijke regeling. De
klankbordgroep ontvangt hierover signalen. Dit zou de juridische risico’s kunnen verminderen.
5. Geef de ruimte dat er na de keuze voor één van varianten nog creatieve oplossingen of
combinaties van uitwerkingen van beide varianten ingebracht kunnen worden (b.v. door de
aannemer) binnen de contour van de gekozen variant. Hiermee zou men tegemoet kunnen
komen aan de grote verschillen van mening die in de consultatieronde is gebleken.
De klankbordgroep stelt voor om de achtergronden van deze adviezen, die zich voor een belangrijk
deel richten op het gemeentebestuur van Vught, nader toe te lichten in een gesprek van haar
voorzitter met de burgemeester en de betreffende wethouder.
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