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Geachte raadsleden,

1. Inleiding
De projecten PHS en N65 maken onderdeel uit van het Programma Rijksinfra Vught. Door de
plannen aan het spoor en de weg kunnen bewoners en bedrijven in Vught ongewild in een
onwenselijke situatie terecht komen. Woningen die ten behoeve van de voorgenomen werkzaamheden worden gesloopt of gedurende de bouwperiode onbereikbaar worden, vallen onder de
onteigeningswet. Deze woningen worden door of namens het Rijk aangekocht. Voor bewoners
waarvan de woning niet aangekocht wordt, ontstaan er mogelijk problemen. Daarbij denken we
bijvoorbeeld aan langdurig onverkoopbare woningen, financiële problemen, psychische problemen
(wonen aan een bouwput) en slapeloosheid door trillingen en geluid.
Bovenstaande benadrukt de grote opgave waal' Vught voor staat en de noodzaak om de problemen
en de overlast die Vughtse burgers zullen hebben, tot een minimum te beperken. Afgelopen periode
is Maatschappelijk Makelen & Schakelen zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie
veelvuldig onderwerp geweest van gesprek. In mei 2015 bent u voor de laatste keer geïnformeerd
over de stand van zaken van de ontwikkeling van dit dienstverlenende concept. Met deze RIB
informeren wij u over de meest recente stand van zaken en de plannen voor het vervolg.

2. V oorgeschiedenis
12 mei 2015: raadsinformatiebrief m.b.t. PHS Maatschappelijk Makelen en Schakelen (indusief
rapportage 'Advies en verslag verkenning ontwikkelmaatschappij Vught', dd. november 2014).
In juli en september 2015 zijn el' twee bijeenkomsten geweest met bewoners en maatschappelijke
partijen om in gezamenlijkheid te werken aan het inrichten van een platform MMS. Deze
bijeenkomsten hebben niet tot het gewenste resultaat geleid door gebrek aan regie en onvoldoende
duidelijkheid over de kaders.
2 december 2015
In een extra raadsvergadering neemt de gemeenteraad unaniem een motie aan (M6), waarin de
urgentie van het maatschappelijk makelen en schakelen benadrukt wordt.
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Op 17 december 2015 hebben bestuurders variant V3 als voorkeur uitgesproken voor de verdieping
van het spoor in Vught. Daarmee is een duidelijker beeld ontstaan van de aard en omvang van
potentieel gedupeerden in de spoorzone. Voor project N65 wordt die duidelijkheid medio 2016
verwacht.

3. Inhoudelijk
Maatschappelijk Makelen & Schakelen
Voor het concept Maatschappelijk Makelen & Schakelen (MMS) en de rol van gemeente Vught
binnen MMS is de volgende omschrijving van toepassing:
Maatschappelijk Makelen & Schakelen (MMS) is een initiatief van de gemeente Vught
gerelateerd aan het programma Rijksinfra.
De impact van het programma Rijksinfra op de omgeving is groot. MMS is een
dienstverlenend concept dat gedupeerden in de Spoorzone en de omgeving N65 ondersteunt
bij het toewerken naar (maatwerk) oplossingen. In het kader van MMS werken verschillende
(maatschappelijke) partijen actief en daadkrachtig samen.
De gemeente Vught regisseert, stimuleert en faciliteert het werkproces en vervult een
voorwaardenscheppende rol, waarbij gemeente wil voorzien in passende beleidskaders en
(bovenwettelijke) maatregelen.
Gemeente Vught streeft naar een budgettait neutrale invulling van haar eigen rol binnen
MMS.
Toelichting:
De inspanningen in het kader van MMS hebben dus een directe relatie met de impact van het
programma Rijksinfra. De doelgroep bestaat uit burgers en bedrijven binnen gemeente Vught die
gedupeerd zijn als gevolg van de ontwikkeling van de Rijksinfra. Daarbij wordt primait gedacht aan
inwoners en ondernemers van de eerstelijns bebouwing rond het spoor en langs de N65.
MMS is een dienstverlenend concept gebaseerd op samenwerking door diverse partijen, het is geen
compensatiefonds of vangnetregeling. Het gaat om antwoorden en maatwerk oplossingen voor
gedupeerden. MMS is bovenal een samenwerkingsconcept.
De gemeente Vught is initiatiefnemer, voert de regie, verbindt en stimuleert partijen. De eigen
inbreng van gemeente binnen de samenwerking betreft het scheppen van voorwaarden in de vorm
van beleid en (bovenwettelijke) regelingen.
De budgettait neutrale invulling van de eigen rol van gemeente heeft betrekking op de gehele
looptijd van het programma Rijksinfra. Voor te maken kosten (bijvoorbeeld voor de inzet van een
projectleider MMS) streeft de gemeente ernaar binnen de looptijd van het programma een vorm van
dekking te vinden.
De term 'makelen' in de naam MMS verwijst naar het met elkaar in contact brengen en verbinden
van partijen om oplossingen te zoeken. De term 'schakelen' geeft aan dat van alle partijen een
actieve en daadkrachtige opstellingen verwacht wordt, waarbij veelal een niet standaard werkwijze
vereist zal zijn om oplossingen daadwerkelijk te realiseren.
Rol van de gemeente Vught
Gemeente Vught heeft binnen het dienstverlenende concept MMS een drietal rollen:
1. regisseren, stimuleren en faciliteren van het werkproces;
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2. voorzien in passende beleidskaders;
3. voorzien in (bovenwettelijke) maatregelen.
ad 1 :Regisseren, stimuleren en faciliteren van het werkproces
Omdat MMS een gemeentelijk initiatief is voeren we de regie over het werkproces. Dat do en we
onder meer door de inzet van een senior projectleider MMS. Deze projectleider werkt direct samen
met de omgevingsmanager van het Programma Rijksinfra die het eerste aanspreekpunt is voor de
omgeving (inclusief de 'loketfunctie' voor MMS). De projectleider MMS stimuleert (en initieert in
voorkomende gevallen) de samenwerking met en tussen alle betrokken partijen. De projectleider is
de linking pin tussen probleemhouders en partijen die oplossingen kunnen hieden. Verder faciliteren
we het werkproces door te voorzien in praktische hulpmiddelen als vergaderruimten en
verslaglegging.
ad 2: Voorzien in passende beleidskaders
In het kader van onze dienstverlenende rol zorgen we voor passende beleidskaders op het gebied
van onder meer:
O het woningbeleid (o.m. Woonvisie),
o de ruimtelijke inrichting (o.m. Gebiedsvisie Spoorzone en Visie N65 Noord),
o bestemmingsplannen,
o (omgevings)vergunningen,
o maatschappelijk vastgoed,
o sociaal beleid.
ad 3: Voorzien in (bovenwettelijke) maatregelen
Als het gaat om (bovenwettelijke) maatregelen kunnen we faciliteren of voorzien in:
O voorrangsregeling bij toewijzing huurwoningen,
O aanwijzen tijdelijke huisvestingslocaties,
O
(her)ontwikkeling in Spoorzone,
O nieuwe ontwikkellocaties (bijv. Isabellaterrein en Zeeheldenbuurt),
o fmancieringsregelingen (pacht, huur/koop, startersleningen, revolving fund).
Mogelijke oplossingsrichtingen
Als het gaat om mogelijke oplossingsrichtingen denken we aan (niet uitputtend):
• voorzien in tijdelijke huisvesting,
• voorzien in definitief andere huisvesting in Vught,
• voorzien in vervangende (huur)woningen,
• nieuwbouw van sociale huurwoningen,
• (her)ontwikkeling in de Spoorzone,
• collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO),
• benutten maatschappelijk vastgoed,
• inzet van budget- en jobcoaches.
Samenwerkingspartijen
MMS is een samenwerkingsconcept waarbij de inzet van multidisciplinaire kennis, expertise en
vaardigheden benodigd is om tot maatwerk oplossingen te komen. Beoogde samenwerkingspartijen
zijn onder meer:
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woningcorporaties,
makelaars,
(project)ontwikkelaars,
financiéle instellingen (banken),
bewonersverenigingen (Samen voor Vught),
overheden (Rijk, provincie Noord-Brabant),
uitvoeringsorganisaties (Rijkswaterstaat, ProRail).

4. Stand van Zaken
MMS en rol gemeente
Met de gekozen omschrijving voor MMS en de bepaling van de eigen rol van de gemeente binnen
MMS (zoals beschreven onder 3) hebben we geïnvesteerd in het scheppen van de voor een
daadkrachtig vervolg noodzakelijke duidelijkheid en kaders.
Omgevingsmanagement en MMS
Door het omgevingsmanagement van het Programma Rijksinfra is in de afgelopen tijd in open sfeer
met (potentieel) gedupeerden en (beoogde) samenwerkingspartijen gesproken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van MMS. Een en ander steeds inventariserend van aard. Op basis van
de door de omgevingsmanager gevoerde keukentafel- en straatgesprekken hebben we globaal inzicht
in de aard en omvang van de vraagstelling.
Bekende casus sen
Een groep bewoners uit de Van Miertstraat heeft recentelijk bij de gemeente hun interesse kenbaar
gemaakt voor MMS. De bewoners willen graag met de gemeente verder praten om op proactieve
wijze bij te dragen aan een oplossing voor mensen die als gevolg van overmacht (ziekte, overlijden,
verlies van een baan of scheiding) hun huis zouden moeten verkopen of om andere redenen weg
zouden willen. Door de bewoners is de suggestie gedaan om de Van Miertstraat als een 'proeftuin'
voor mogelijke oplossingen te laten dienen.
Bewoners in de Isabellastraat willen graag met de gemeente in gesprek over de mogelijkheid om
door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) gezamenlijk nieuwbouw te plegen
op een nog nader te bepalen locatie.
Daarnaast zijn ook meerdere individuele gevallen bekend die in aanmerking willen komen voor
MMS.
Samenwerkingspartijen
Worungcorporatie Woonwijze heeft op eigen initiatief onderzocht welke mogelijkheden zij zien voor
MMS en welke bijdrage zij zelf kunnen doen. In september 2015 hebben zij in een memo concrete
voorstellen gedaan ter bespreking, die door de gemeente in overweging zijn genomen.
Het college heeft grote waardering voOt de betrokkenheid van Woonwijze en haar inzet,
bijvoorbeeld bij het terugkopen van voormalige huurwoningen.

5. Vervolg
Voor een voortvarend vervolg van MMS gaan we onderstaande acties uitvoeren:
1. Aaristellen projectleider MMS

4/6

Vught

~j

2. Communiceren met omgeving
3. Inventariseren problematiek en behoeften
4. Afspraken maken met samenwerkingspartijen
5. Starten pilots
6. Vervolg
ad 1. Aanstellen projectleider MMS
Het profiel van de beoogde projectleider is een senior met mime kennis en ervaring op gebied van
de woningbouw- en vastgoedmarkt, gebiedsontwikkelingen, fmancieringsconstructies en woning- en
sociaal beleid. De projectleider neemt initiatief en heeft gezag, is een net:werker en verbinder. De
projectleider MMS werkt actief sarnen met de omgevingsmanager van het programma Rijksinfra.
ad 2. Communiceren met omgeving
Om de verwachtingen in de omgeving goed te managen zetten we actief in op communicatie met de
omgeving, onder andere vía de website (www.rijksinfravught.nl). een themapagina in het Klaverblad
en regelmatig verzenden van digitale nieuwsupdates. Voor het totale Programma Rijksinfra (inclusief
MMS) organiseren we medio april een inloopbijeenkomst.
ad 3. Inventariseren problematiek en behoeften
Op de website voorzien we in een herkenbaar aanspreekpunt in de vorm van een digitaal 'Loket
MMS' waar de mensen gebtuik: kunnen maken om vragen te stellen en wensen en behoeften kenbaar
te maken. Verder organiseren we keukentafel- en straatgesprekken zodat een totaalbeeld ontstaat.
ad 4. Afspraken met samenwerkingspartijen
Met beoogde samenwerkingspartijen gaat de projectleider MMS het gesprek aan om de aanpak,
werkwijze en samenwerking te bepalen.
ad 5. Starten pilots
Medio rnei starten we met een drietal 'pilots' rondom MMS:
o pilot 1: bewoners Isabellastraat
o pilot 2: bewoners Van Miertstraat
o pilot 3: een aantal individuele casussen
Doel van deze pilots is om samen met de betrokkenen en de samenwerkingspartijen 'hands on' te
werken aan oplossingen, om daarmee de mogelijkheden en onmogelijkheden van MMS te
verkennen.
Ad 6. Vervolg
Na de pilots zullen alle andere gedupeerde Vughtenaren aan bod komen, en zal verder gewerkt
worden aan oplossingen om de overlast a.g.v. het programma Rijksinfra te minimaliseren.

6. Financiën
We streven naar een budgettair neutrale invulling van de gemeentelijke rol binnen MMS. De kosten
voor het omgevingsmanagement, de inzet van de projectleider MMS en het opstellen van een Plan
van Aanpak MMS komen vooralsnog ten laste van het budget Rijksinfrastructuur.
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7. Communicatie
Maatschappelijk Makelen & Schakelen is zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie
veelvuldig onderwerp van gesprek. Het is van groot belang om de venvachtingen goed te managen.
Dat do en we door openheid en transparantie te betrachten. Eind februari 2016 besteden we in het
Klaverblad een halve pagina aan het thema MMS. We geven daarin antwoord op een aantal veel
gestelde vragen:
../ Wat is MMS? Wat is het wel en wat is het niet. We communiceren duidelijk dat de insteek
budgettair neutraal is, inrichten van een 'database' met samenwerkende (maatschappelijke)
partijen, wat voor een soort partijen, etc .
../ Voor wie is MMS? Voor inwoners, voor ondernemers in het gebied van de spoorzone
(eerstelijns bebouwing) en voor de eerstelijns aanwonenden N65. Niet voor de 'rode' en 'gele'
woningen, maar wel voor de 'paarse' woningen (vooral voor mensen interessant in de tijdelijke
situatie). De scopeafbakening laten we zien aan de hand van een plattegrond .
../ Waar kunnen mensen terecht? Bij het gemeentelijke 'Loket MMS' via de bestaande website
(www.rijksinfravught.nl). Daar staat alle actuele informatie over MMS met een formulier om
belangstelling kenbaar te maken en kort aan te geven wat de zorgen/behoeften zijn .
../ Om hoeveel gedupeerden gaat het? Dit wordt op een aantal manieren in beeld gebracht.
Namelijk, individuele menserr/Inwoners van straten die zieh al gemeld hebben en waar ook al
keukentafel- of straatgesprekken mee gevoerd zijn vanuit het omgevingsmanagement. Mensen
die zieh via de website melden en aangeven dat ze belangstelling hebben voor het MMS vanwege
de zorgen/problematiek waar zij zieh voor gesteld zien door de plannen aan spoor en weg .
../ Wat is de planning? Begin april: start bezoeken maatschappelijke partijen. Eind april:
inloopbijeenkomst over gehele Programma Rijksinfra Vught (inclusief MMS). Mei: start drietal
pilots: Isabellastraat, Van Miertstraat en 10 à 20 individuele casussen. Doel van de pilots is om
samen met de maatschappelijke partijen de mogelijkheden en onmogelijkheden te verkennen.
Over de voortgang communiceren we (eventueel geanonimiseerd) via de website, Klaverblad en
regelmatige digitale nieuwsupdates, zodat de werking van MMS steeds duidelijker wordt en de
verwachtingen gemanaged blijven.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders
de secretar'

drs. H.C. de Visch Eybergen

van Vught,

R.J. van de Mortel
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