
Verslag bijeenkomst klankbordgroep Omgevingsstudie N605 25 juni 2020  
 
Op 25 juni is de klankbordgroep weer voor het eerst fysiek bijeen kunnen komen voor een werksessie met het 
projectteam van de gemeente. Dat was een verademing na de digitale overleggen, vonden zowel de 
klankbordgroep als het projectteam. Het doorvragen en het voeren van een constructief gesprek gaat op deze 
manier stukken beter. Je begrijpt elkaar eerder waarmee misverstanden worden voorkomen.  

 
Doel van de avond  
De avond stond in het teken van het beoordelen van de oplossingsrichtingen. Er is een eerste slag gemaakt 
met het ‘beoordelen’ van de verschillende varianten op basis van de eerder opgestelde beoordelingsaspecten. 
Deze beoordelingsaspecten zijn gaandeweg het proces tot stand gekomen, door zorgvuldig te analyseren wat 
belangrijk is voor Volkel (zie hiervoor ook Doelenanalyse/Oplossingsrichtingen). Leefbaarheid van Volkel is 
voor de klankbordgroep de belangrijkste focus. Centraal staat de vraag: wat is goed voor Volkel en de 
toekomst van Volkel? 

 

Theo Heida van Procap geeft in de aftrap nog een toelichting bij het beoordelingskader: hoe is deze tot stand 

gekomen en hoe gaan we dit straks meenemen? Om voldoende afstand te kunnen houden en het gesprek met 

elkaar te kunnen voeren wordt de klankbordgroep in drie tafels verdeeld met ieder een ‘’tafelheer’’. Deze 

moet er voor zorgen dat de beoordelingen op een juiste manier gedaan worden, en kan indien nodig 

beoordelingsaspecten verder toelichten. 

 

Per tafel zijn de beoordelingsaspecten ingevuld. We hebben alle thema’s doorgenomen waarop de 

oplossingsrichtingen beoordeeld gaan worden. Die thema’s zijn: 1. wonen en economie, 2. welzijn en 

gezondheid, 3. bereikbaarheid en veiligheid en 4. landschap en natuurlijke systemen. Elk thema is 

onderverdeeld in subcategorieën. Samen hebben we getoetst of we begrijpen wat ermee wordt bedoeld en 

hoe wij die subcategorieën zélf beleven.  De klankbordgroep heeft bijzonder waardevolle input gegeven op de 

aspecten waarop de oplossingsrichtingen beoordeeld gaan worden. Met deze input krijgt de beleving vanuit 

het dorp een duidelijke plek in de studie, naast de meer technische onderzoeken naar o.a. 

verkeersbewegingen, geluidseffecten en flora en fauna. 

 

Algemene conclusies 

De klankbordgroep heeft het als fijn ervaren dat we weer bij elkaar zijn gekomen. De sfeer was positief en het 

was een zinvolle avond. ‘’We hebben echt stappen gezet. En daar waar we van perspectief of mening 

verschilden, zijn we steeds in goed overleg tot een goede middenweg gekomen.” Maar, er zijn nog veel 

stappen te zetten, met name omdat we ook nog in afwachting zijn van de onderzoeksresultaten door 

Witteveen+Bos en omdat de klankbordgroep niet alle aspecten volledig in heeft kunnen vullen. Daarom geven 

we de klankbordgroep in de zomermaanden de tijd om dit verder in te vullen en te bespreken. 

 

De klankbordgroep benadrukt nogmaals het belang van duidelijk communiceren. Hierbij zijn we tot de 

conclusie gekomen dat we pas specifiek over de voortgang kunnen berichten als we ook daadwerkelijk een 

compleet beeld hebben: het delen van incomplete stukken of stukken die nog in bewerking zijn, zou in deze 

fase enkel tot ruis en onduidelijkheid leiden. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid.  

 

Op basis van het complete beeld kunnen we vervolgens iedereen in staat stellen kennis te nemen van de 

resultaten: wat zijn de plussen en minnen bij de verschillende oplossingsrichtingen? Hoe we dit vormgeven 

moeten we nog bepalen en afstemmen met de klankbordgroep. We kijken of het mogelijk is om met een 

grotere groep fysiek bij elkaar te komen en hoe we dat kunnen aanvullen met digitale mogelijkheden. We 

zullen er in elk geval voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen op de manier die bij hen past kennis kunnen 

nemen en kunnen reageren.   

Voor alle duidelijkheid: met het delen van de resultaten is er nog geen keuze gemaakt voor een oplossing. Dat 

wordt uiteindelijk pas gedaan met een besluit door de gemeente en de provincie. Een voorstel zal op basis van 

de onderzoeksresultaten en het draagvlak in de omgeving aan het bestuur worden voorgelegd.  


