
 
 
 
 
 
 
 

Memo 
 

blad 1 van 2 
 
 
 

 

memonummer  
datum 17 mei 2021 
aan Klankbordgroep MIRT-onderzoek Gebiedsontwikkeling Alem - Sint Andries 

 
van Gaston Graaf Gemeente Maasdriel 
kopie   
project MIRT-onderzoek Gebiedsontwikkeling Alem - Sint Andries 
projectnr.  
betreft Rol van klankbordgroep bij besluitvorming 

 
 

Waarom een klankbordgroep? 
Bij de verdere uitwerking van de plannen voor de gebiedsontwikkeling bij Alem en Sint Andries, en de 
vraag of zandwinning deel daarvan uitmaakt, worden belanghebbenden betrokken. Om zoveel mogelijk 
rekening te houden met de behoeften en wensen van belanghebbenden is er een klankbordgroep 
samengesteld. De klankbordgroep wordt in een vroeg stadium van de planvorming betrokken, zodat er 
gezamenlijk een product kan worden gemaakt waarin ieders belang zo goed mogelijk is gediend.  
Rondom de gebiedsontwikkeling Alem – Sint Andries hebben vele partijen een belang: inwoners, 
natuurorganisaties, landbouwers, bedrijven, etc. Voor een werkbaar proces en omwille van de 
voortgang  wordt er daarom gewerkt met een afvaardiging van al deze belanghebbenden. In 
samenspraak met deze klankbordgroep verrichten wij een onderzoek naar de mogelijkheden die 
gebiedsontwikkeling kan geven. 
 
Wat is de rol van de klankbordgroep? 
De klankbordgroep geeft vorm aan een participatietraject met belanghebbenden. De klankbordgroep zal 
meedenken over de gebiedsontwikkeling. De klankbordgroep is een denktank met een raadplegende 
rol. De leden brengen de visies, ideeën, meningen, knelpunten, kritiek en wensen in van de partij die zij 
vertegenwoordigen. Deelname aan de klankbordgroep betekent overigens niet dat de partij instemt met 
de ontwikkeling. Gemeente en Dekker verwerken de ingebrachte punten en leggen verschillende 
keuzemogelijkheden voor over de inrichting van het gebied, waarop partijen kunnen reageren.  
 
De rol van de klankbordgroep bij besluitvorming 
De resultaten van het onderzoek naar de gebiedsontwikkeling worden dit najaar aan de gemeente 
(evenals aan de andere deelnemende overheden) voorgelegd. De raad beoordeelt aan de hand van dit 
onderzoek of er een gebiedsontwikkeling mogelijk is die zoveel mogelijk invulling geeft aan de ambities 
uit het Masterplan. Ook beoordeelt de raad of een gebiedsontwikkeling uitvoerbaar is (technisch 
uitvoerbaar, vergunbaar en financieel haalbaar). Bij haar oordeel over het onderzoek zal de mate van 
draagvlak in de omgeving zwaarwegend zijn. Niet alleen bij de inwoners van Alem, maar ook bij andere 
betrokken partijen. Om de gemeenteraad hier goed over te informeren geeft de  klankbordgroep 
zwaarwegende adviezen, maar de inbreng is niet bindend bij de besluitvorming. Het is aan de 
gemeenteraad om de adviezen en motieven te wegen en hierover een besluit te nemen.  
 
Omdat er vele verschillende belangen spelen is het geen doel om tot een eensluidend oordeel/advies 
van de klankbordgroep te komen. Het doel is om alle opvattingen die er spelen een plek te geven in het 
onderzoek. 
 
Hoe kunnen we beoordelen of er sprake is van draagvlak? 
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De klankbordgroepleden vormen de schakel tussen de belanghebbenden en de gemeente/Dekker. De 
leden zijn een aanspreekpunt voor de achterban. Omgekeerd zijn de leden van de klankbordgroep een 
spreekbuis voor hun achterban, en zullen zij in de klankbordgroep inbrengen wat er leeft. Het is hierbij 
noodzakelijk dat de klankbordgroepleden (incl. de gemeente en Dekker) open, eerlijk en transparant 
zijn. 
 
Op het moment dat het onderzoek naar de gebiedsontwikkeling gereed is (naar verwachting augustus 
2021) zullen deze in de klankbordgroep behandeld worden. De leden van de klankbordgroep krijgen 
daarbij gelegenheid om de achterban te raadplegen. Het is aan de leden van de klankbordgroep om te 
bepalen hoe zij dat doen (bespreken in het bestuur, uitzetten van een enquête, etc.). Dit hoeft niet te 
resulteren in een eensluidend oordeel over het plan. Het kan ook zijn dat een partij het genuanceerde 
beeld van de achterban meegeeft.  
 
De beraadslaging in de klankbordgroep, evenals eventuele onderliggende documenten zoals adviezen 
per deelnemende partij en resultaten van een enquête, worden gevoegd bij het onderzoek en aan de 
gemeenteraad voorgelegd. Op deze wijze kan de gemeenteraad zich een beeld vormen van het 
onderzoek en de opvattingen van de deelnemers van de klankbordgroep.  
 
Deelname van partijen betekent dus niet dat deze instemmen met het onderzoek, maar betekent dat 
partijen: 

• goed geïnformeerd worden 

• in de gelegenheid worden gesteld input te leveren 

• de mogelijkheid hebben om opvattingen vanuit de achterban bij de besluitvorming mee te geven.  
Daarnaast is het eenieder vrij om ten behoeve van de behandeling van het onderzoek  in de 
gemeenteraad op eigen initiatief de gemeenteraad over de eigen opvattingen te informeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


