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Aanleiding memo
1. Wens participatie met inwoners en belanghebbenden ook na Masterplanfase voort
te zetten.
2. Toezegging tijdens raadsbehandeling Verkeersstructuurplan Badhoevedorp om
inwoners en belanghebbenden te betrekken bij oplossingen van open einden.
3. Opheffing Stichting Badhoevedorp één – en daarmee de onderliggende
werkgroepen - waardoor een belangrijk communicatiekanaal met inwoners is komen
te vervallen.
Op bestuurlijk niveau is er behoefte aan een regelmatig contact met vertegenwoordigers uit
de lokale samenleving en uit de diverse belangengroeperingen daarbinnen. Dat maakt het
mogelijk om voeling te houden met hetgeen er leeft in de locale samenleving en om de
procesgang te kunnen toetsen. Dit memo bevat een opzet daarvoor, in de vorm van een
nieuw in te stellen klankbordgroep.
Afbakening klankbordgroep Badhoevedorp
In en om Badhoevedorp zijn meerdere visie-, plan- en besluitvormingsprocessen aan de
orde. Ze verschillen in schaalniveau, procesgang, scope, bevoegd gezag en doorwerking.
Dit maakt het belangrijk dat geen misverstand bestaat over wie wanneer met wie spreekt in
het kader van welk proces of plan. De klankbordgroep richt zich primair op die plannen en
processen, die betrekking hebben op de grotere lijnen en langere termijnen. Dat zijn:
− De omlegging van de A9
Aan de orde zijn de Tracenota en MER. Project- en procesverantwoordelijkheid ligt bij
Rijkswaterstaat; het bevoegd gezag is de minister. In de periode april-mei 2009 vindt de
publicatie en inspraakprocedure plaats van de ontwerp Tracénota/Mer. Het daaropvolgende
proces moet begin 2011 leiden tot een Tracébesluit. In de klankbordgroep kan bijvoorbeeld
uitgewisseld worden hoe vanuit specifieke belangen en gemeente wordt aangekeken tegen
de voorstellen van Rijkswaterstaat.
− Onderzoek en besluiten onderliggende wegenstructuur
Voor de provinciale wegen is uiteraard de provincie Noord-Holland verantwoordelijk; de
gemeente participeert ambtelijk in het proces en kan daarbij mede door klankbordgroep
gevoed worden met aandachtspunten.
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− Gebiedsvisie Schipholdriehoek
Voor de Schipholdriehoek (gebied tussen de (huidige) A9, de A5 en de A4) stelt de provincie
een gebiedsvisie en ontwikkelstrategie op. Een stuurgroep waarin ook het gemeentebestuur
is vertegenwoordigd, bewaakt inhoud en procesgang. Op projectniveau is de gemeente
ambtelijk vertegenwoordigd. Voor deze inbreng kan de klankbordgroep input leveren en
omgekeerd kan de gemeente ideeën voor die inbreng bespreken met de klankbordgroep.
− Masterplan Badhoevedorp-Zuid
Aansluitend op het gereed komen van de Gebiedsvisie Schipholdriehoek start de gemeente
met het opstellen van een Masterplan Badhoevedorp-Zuid: het gebied tussen de
Schipholweg en de omgelegde A9. Dit Masterplan is een nadere uitwerking van het in 2008
vastgestelde Masterplan Badhoevedorp-Centrum en krijgt het karakter van een uitgewerkt
ruimtelijk en functioneel programma. De omvang en de veelheid van betrokken aspecten
maken dit Masterplan een onderwerp voor de klankbordgroep.
Naast deze plannen komen in de periode 2009-2016 ook andere plannen in Badhoevedorp
e.o. aan de orde: de uitwerking Verkeersstructuurplan Badhoevedorp, de aanpak van daarin
genoemde verkeersknelpunten en de uitwerking van de deelgebieden van het Masterplan
Badhoevedorp-Centrum. Bij deze uitwerkingen gaat het om meer specifieke – thema of
gebied - invullingen. Voor sommige onderwerpen zijn of worden deelgroepen opgericht,
zoals de Visiegroep Centrum en wellicht in de nabije toekomst een groep die zich bezig gaat
houden met verkeerszaken. Deelplannen krijgen in principe eigen communicatie- en
participatietrajecten, maar de onderwerpen komen ook op de agenda van de klankbordgroep
ten behoeve van afstemming en informatie-uitwisseling. Vertegenwoordigers van
deelgroepen kunnen als 'linking-pin' lid zijn van de klankbordgroep.
Doel en vorm van de klankbordgroep
Het instellen van een klankbordgroep beoogt te voorzien in de wens vanuit Badhoevedorp,
Nieuwe Meer en Lijnden om een inbreng te hebben in de aanpak, procesgang en het
resultaat van de planvormingtrajecten die op gebiedsniveau gaan lopen.
Daarnaast voorziet de klankbordgroep in de bestuurlijke wens om voeling te houden met
hetgeen er leeft aan wensen, meningen, ideeën, verwachtingen en gevoelens in de lokale
samenleving. Door met elkaar in gesprek te zijn en te delibereren over zaken die in de
verschillende planfasen spelen, krijgen de gemeente en haar bestuurders input die ze mee
laten wegen bij het nemen van (toekomstige) beslissingen/besluiten en mee kunnen nemen
bij het handelen als participant in gerelateerde trajecten vanuit de provincie of het rijk.
De ruimtelijk-functionele en de verkeerskundige aspecten hangen sterk met elkaar samen.
Dit pleit voor één klankbordgroep waarin alle aspecten gelijk aan bod kunnen komen.
Dit bevordert bovendien de onderlinge gedachtewisseling en meningsvorming binnen de
klankbordgroep.
Overigens zullen alle plannen, visies en uitwerkingen die ter besluitvorming aan het college
van B&W en de raad worden voorgelegd, op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd en
voor inspraak worden vrijgegeven. Dat stelt àlle belanghebbenden in de gelegenheid
opmerkingen naar voren te brengen. Invloed uitoefenen op te nemen besluiten is zodoende
niet beperkt tot de klankbordgroep en deelgroepen.
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Rol van de klankbordgroep Badhoevedorp
De leden van de klankbordgroep:
- participeren op persoonlijke titel, maar brengen méér in dan een persoonlijke
mening; wij verwachten dat zij vanuit hun positie, hun kennis en hun
informatiebronnen kunnen aangeven wat er bij hun achterban leeft of in de locale
samenleving speelt;
- krijgen relevante informatie over proces en inhoud van de gemeente;
- helpen mee om alle plussen en minnen op tafel te krijgen en kansen inzichtelijk te
maken voor het handelen en de besluitvorming van de gemeente;
- inhoudelijke onderwerpen die aan de orde zijn en aan de gedachtewisseling
daarover;
- adviseren, signaleren prikkelen, agenderen.
De leden van de klankbordgroep:
- nemen géén besluiten en dragen geen verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke
besluitvorming; ze zijn zonder 'last en ruggespraak' lid van de klankbordgroep;
- vertegenwoordigen niet de lokale samenleving;
- vormen géén werkgroep;
- maken niet zelf plannen als groep.
Bereik van de klankbordgroep Badhoevedorp
- Het gebied waarover binnen de klankbordgroep gesproken wordt, bestrijkt Lijnden,
Nieuwe Meer en Badhoevedorp (inclusief Sloterweg Zuid)
- Er wordt gesproken vanuit de invalshoek: ‘wat is goed voor de (lokale) samenleving’
en niet vanuit individuele belangen.
- Zowel infrastructurele als ruimtelijke ordening vraagstukken worden besproken.
- De klankbordgroep houdt in de gaten of de procesgang goed verloopt, met name op
het gebied van de interactie (tijdig informeren, tijdig terugkoppelen wat wel en niet
met input is gedaan).
Inrichting
 Gemeente faciliteert klankbordgroep met een onafhankelijk voorzitter en een
verslaglegger.
 De agenda wordt bepaald door de gemeente én de klankbordgroep.
 De klankbordgroep begint met startbijeenkomst waarin spelregels worden uitgelegd
(deelname op persoonlijke titel, rol en functie klankbordgroep, mate van invloed, graad
van openbaarheid en omgaan met informatie). Daarnaast zal in de startbijeenkomst ook
de verhouding tussen de klankbordgroep en bestaande of nieuwe specifieke
groeperingen besproken worden.
 Klankbordgroepbijeenkomsten vinden in de avonduren plaats, bij voorkeur in het
Informatiecentrum/ Servicecentrum Noord, Sloterweg 22 Badhoevedorp.
 Frequentie klankbordgroepbijeenkomsten met bestuurders: eens per kwartaal of vaker
als het proces daarom vraagt.
 De klankbordgroep richt haar eigen overlegritmiek in en houdt daarbij rekening met
afspraken van leden die ook actief zijn in specifieke deelgroepen.
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De klankbordgroep krijgt een duidelijke start en dito einde; de klankbordgroep zal
worden ontbonden als alle relevante deelprocessen en –projecten de fase van
besluitvorming hebben bereikt.

Samenstelling
 Het moet een brede groep zijn: Badhoevedorpers, inclusief Nieuwe Meer en Lijnden en
vanuit verschillende achtergronden (bedrijfsleven, bewoners, voorzieningen,
maatschappelijke organisaties). De gemeente nodigt organisaties/personen uit tot
deelname aan de klankbordgroep.
 Naast vertegenwoordigers van maatschappelijke instanties wordt ook een aantal
burgers uitgenodigd worden om zitting te hebben in de klankbordgroep (bv. uit noord,
midden en zuid Badhoevedorp, Lijnden en Nieuwe Meer). De gemeente verzorgt de
werving en het uitnodigen van deze mensen tot deelname aan de klankbordgroep.
 Bij bijeenkomsten van klankbordgroep met de gemeente, zullen een of meer leden van
het college, een vertegenwoordiger van het gebiedsmanagement en leden van het
ambtelijk kernteam Badhoevedorp aanwezig zijn.
 De klankbordgroep bestaat uit maximaal 15 personen.
Voorstel voor de samenstelling
 2 vertegenwoordigers vanuit dorpsraad Badhoevedorp
 1 vertegenwoordiger vanuit buurtvereniging Nieuwe Meer/ VROM commissie
 1 vertegenwoordiger vanuit dorpsraad Lijnden
 2 vertegenwoordigers vanuit winkeliers en ondernemers
 1 vertegenwoordiger vanuit de jeugd
 3 vertegenwoordiger vanuit maatschappelijk veld: onderwijs, zorg, sport
 5 bewoners vanuit verschillende delen van het betrokken gebied; vrijwilligers; bv. uit
Badhoevedorp noord, centrum en zuid, Lijnden en Nieuwe Meer. Gekeken wordt naar
een goede doorsnede uit de samenleving. Mensen kunnen zich hiervoor opgeven,
gemeente maakt selectie op basis van geografische vertegenwoordiging, goede mix wat
betreft leeftijd, man-vrouw verhouding en de motivatie.

cc.

