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Nieuwsupdate omtrent omgevingsstudie N605 – week 22 

 

Beste lezer,  

 

U ontvangt deze mail, omdat u heeft aangegeven dat we u via e-mail op de hoogte mogen 

houden over de voortgang van de omgevingsstudie N605. Met dit soort e-mails informeren 

we u zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Wilt u liever toch geen mail van ons ontvangen? 

Laat het ons weten via n605volkel@uden.nl. 

 

Gespreksronde 2 

In april/mei organiseerden we een tweede gespreksronde met direct betrokkenen (= mensen 

die een woning, bedrijf of grond bezitten, ofwel directe belangen hebben in het ‘zoekgebied’ 

van de beide oostelijke alternatieven). Daarbij hebben we de aanpassingen op de eerste 

schetsen toegelicht en samen gekeken naar de consequenties op perceelsniveau.  

 

Stand van zaken 

Na deze tweede gespreksronde zijn de schetsen opnieuw aangescherpt, evenals de lijst met 

aandachtspunten. We zijn op dit moment bezig om te bepalen welke van de twee oostelijke 

varianten volgens ons het beste voldoet aan alle tevoren vastgestelde doelen en 

voorwaarden. Die afweging vertalen we vervolgens naar een advies. Dat advies stemmen we 

af met de klankbordgroep. Vervolgens leggen we ons advies (inclusief de reactie van de 

klankbordgroep) voor aan de stuurgroep (afvaardiging van bestuurders van gemeente en 

provincie). Let wel: de stuurgroep neemt nog geen formeel besluit. We vragen de stuurgroep 

feitelijk om toestemming om de formele besluitvormingsprocedures te starten bij gemeente 

Uden en de provincie. Uiteindelijk wordt het door ons voor te stellen voorkeursalternatief pas 

definitief na besluitvorming door (achtereenvolgens) het College van B&W van gemeente 

Uden, de gemeenteraad van Uden én Provinciale Staten. 

 

Wel kunnen we ons advies (lees: het voorkeursalternatief dat wij voorstellen) met u delen 

zodra de stuurgroep het heeft bekrachtigd. Naar verwachting gebeurt dat nog deze maand. 

 

Participatie online 

Zodra de stuurgroep (ons advies voor) het voorkeursalternatief heeft bekrachtigd, 

organiseren we een informatie- en consultatieronde. In die ronde zorgen we dat iedereen 

kennis kan nemen van de onderbouwing van het voorkeursalternatief (waarom kiezen we 

hiervoor?) en van de aandachtspunten die zijn ingebracht door aanwonenden. Dat doen we 

in elk geval via een online videobijeenkomst (uitnodiging/aankondiging volgt zodra de 

datum bekend is) en via het nieuwe online participatieplatform van de gemeente Uden: 

www.maashorstaanhetwoord.nl (we laten u weten wanneer de informatie hier vindbaar is). U 

heeft op het platform ook de mogelijkheid om te reageren op het voorgestelde 

voorkeursalternatief. Zo zullen we u vragen of u onze keuze begrijpt en of u nog 

aandachtspunten weet waarmee we rekening moeten houden (voor zover nog niet 

benoemd/in beeld). 
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Tijdlijn (onder voorbehoud) 

Hieronder ziet u de tijdlijn van de stappen die nu gaan volgen. Let wel: de genoemde data 

kunnen nog veranderen. Als er iets verandert, sturen we u een update in een volgende 

nieuwsbrief. 

 

Eerste helft juni 

2021 

 Advies opstellen voorkeursalternatief 

 Advies voorleggen aan de klankbordgroep 

Tweede helft juni 

2021 

 Voorleggen voorkeursalternatief aan stuurgroep 

 (direct na bekrachtiging door stuurgroep) Informeren direct 

belanghebbenden over voorkeursalternatief 

Eind juni 2021 + juli 

2021 

 Toelichten keuze voorkeursalternatief: 

 Via www.maashorstaanhetwoord.nl  

 Via online videobijeenkomst (webinar) 

 Consultatie omgeving 

Augustus 2021 e.v. Formele besluitvorming gemeente en provincie 

 

Veelgestelde vragen  

We proberen vragen die binnenkomen zo goed mogelijk direct te beantwoorden of we 

nemen deze mee in de lijst met veel gestelde vragen. De laatste versie van deze lijst vindt u 

op de website van de gemeente (www.n605volkel.nl).  

 

Heeft u nog andere vragen of opmerkingen? Dan kunt u deze per mail aan ons stellen via 

n605volkel@uden.nl 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jordan Jansen 

Theo Heida 

 

Projectteam N605 
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