Margraten, 12 november 2018
Geachte leden van de stuurgroep Trambaanfietsroute,
De door u ingestelde klankbordgroep Trambaanfietsroute, samengesteld uit vertegenwoordigers
van de drie werkgroepen: Maatschappelijke Waarden (WMW), Natuur Groen en Omgeving (WNGO) en
Route en Veiligheid (WRV) biedt u hierbij het eindadvies Trambaanfietsroute aan.
Daarbij geven wij u graag een toelichting op het werkproces, omdat in de slotfase twee
organisaties onverwachts uit het burgerparticipatieproces zijn gestapt.
Zoals ook blijkt uit de notulen, is door alle partijen prettig en constructief meegewerkt in de drie
werkgroepen en we zijn, op basis van de adviezen van die werkgroepen, in de eerste bijeenkomst
van de klankbordgroep gezamenlijk tot een concept eindadvies gekomen. In de tweede
vergadering van de klankbordgroep zou na discussie en beraad het definitieve advies tot stand
komen.
De klankbordgroep was ontgoocheld toen na haar eerste vergadering de VVV en even later ook de
Fietsersbond besloten om - met de finish in zicht - uit het proces te stappen.
De klankbordgroep heeft het vertrek van VVV en Fietsersbond zonder toelichting per mail
vernomen van de omgevingsmanager. Geen der beide partijen had vooraf ook maar enige
aanwijzing gegeven dat men twijfel had over het proces of overwoog om eruit te stappen
De omgevingsmanager heeft de klankbordgroep aangegeven dat VVV en Fietsersbond een eigen
advies aan de stuurgroep zullen uitbrengen. In het advies van de Fietsersbond zijn door leden van
de werkgroep route en verkeersveiligheid (WRV) enkele onvolkomenheden geconstateerd ten
aanzien van de door de werkgroep beschreven alternatieve route 2. Deze worden weergegeven in
bijlage VII.
Wij gaan ervan uit dat de adviezen van de VVV en Fietsersbond ook openbaar zullen worden
gemaakt, zodat transparantie gewaarborgd is.
De klankbordgroep kan zich voorstellen dat de sectorale adviezen van de Fietsersbond en VVV
niet hetzelfde gewicht krijgen als het integrale advies van de klankbordgroep, waarin ook de
bijdragen van de Fietsersbond en de VVV zijn verwerkt.
Het advies van de klankbordgroep is immers volgens het door u opgedragen proces tot stand
gekomen. Deelnemers, onafhankelijke voorzitter, notuliste en omgevingsmanager hebben hier heel
veel (vrije) tijd en energie in gestoken en er zijn kosten gemaakt door iedereen om dit gezamenlijke
burgerparticipatieproces tot een goed einde te brengen.
Ondanks het gegeven dat VVV en Fietsersbond er jammer genoeg voor gekozen hebben om de
dialoog niet tot het eind te voeren is de klankbordgroep trots op het doorlopen proces en het
gezamenlijke advies dat daarvan het resultaat is.
hoogachtend,
De klankbordgroep

