ADVIES Klankbordgroep
14 maart 2018
Onderwerp: concept-Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (versie 5.0, 7 maart)
Advies:
1. De klankbordgroep is zeer tevreden over de communicatie over het project en adviseert de
stuurgroep hiermee in dezelfde mate door te gaan. De klankbordgroep constateert dat in de
komende fase van opstellen van het voorkeursalternatief er in de communicatie vooral veel
aandacht is voor voorgenomen besluiten van de stuurgroep. De klankbordgroep onderkent
echter dat bij dit soort processen publieke oppositie pas ontstaat op het moment dat de
consequenties van de besluiten voelbaar worden. Om de kansen daarop te minimaliseren is het
van belang belanghebbenden en betrokkenen zo veel en zo breed mogelijk te laten participeren
bij het proces van de uitwerking van een voorkeursalternatief. De stuurgroep wordt geadviseerd
hier maximaal aandacht voor te houden.
2. De klankbordgroep constateert dat er mogelijk het beeld kan gaan ontstaan dat bij het opstellen
van het voorkeursalternatief gekozen gaat worden voor EEN van de vier kansrijke
oplossingsrichtingen uit het NKO. Zij adviseert de stuurgroep heel expliciet te communiceren dat
het voorkeursalternatief een samensmelting gaat worden van onderdelen uit de 4 richtingen.

Overig:
3. De Klankbordgroepleden willen nogmaals benadrukken dat zij op persoonlijke titel van de
klankbordgroep deel uit maken en geen formele vertegenwoordiger van een organisatie of een
achterban zijn. Daarmee kunnen bestuurlijke keuzes straks niet gelegitimeerd worden door aan
te geven dat de klankbordgroep zich op een bepaalde wijze over een onderwerp heeft
uitgesproken. De klankbordgroepleden geven hun persoonlijke mening, hooguit geverifieerd bij
een bescheiden achterban. Zij kunnen niet garanderen dat een besluit wel of niet op een breed
draagvlak kan rekenen.
4.

De klankbordgroep heeft vernomen dat het Integraal gebiedsoverleg Rhederlaag (IGOR) aan de
stuurgroep verzocht heeft toe te mogen treden tot de Klankbordgroep. Bij een positief besluit
hierover neemt de Klankbordgroep een vertegenwoordiger van het IGOR graag op in haar
midden. Belangrijk vindt de Klankbordgroep daarbij wel dat deze partij ervan doordrongen is
wat de rol van de klankbordgroep is , namelijk het gevraagd en ongevraagd adviseren over wat,
huns inziens, de mate van draagvlak kan zijn, en dat het advies van de klankbordgroep niet
primair de inhoud van de voorgelegde stukken betreft.

