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1. Door het niet juist functioneren van de lap-top en de geluidsinstallatie werd 

de vergadering in Lommerrijk ruim 10 minuten later geopend door de 

voorzitter, Jan-jaap Groosman. 

2. Het aantal aanwezige leden bedroeg 32 

3. De notulen van de ALV 2012, welke op de overheadprojector waren te zien, 

werden doorgenomen en goedgekeurd door de vergadering. Daarmee zijn zij 

vastgesteld. 

4. Secretaris dhr. Vogel nam met de leden het financieel overzicht door, gaf 

hier en daar toelichting en vermeldde dat de kascommissie, bestaande uit de 

heren Van Tienen en Cornelisse, een verklaring hadden afgegeven waarin zij 

aangaven dat de financiën in orde zijn en dat zij de vergadering adviseren 

penningmeester en bestuur te dechargeren. De vergadering ging akkoord met 

decharge. 

De kascommissie gaf, desgevraagd, aan ook komend jaar de kascommissie te 

willen vormen. De vergadering beloonde hen daarvoor met een dankbaar 

applaus. 

5. Dhr. Vogel gaf, voor hij begon aan de samenvatting van de activiteiten, aan 

waarom onze website uit de lucht was (hacking en nog geen goede nieuwe 

opstart met daarbij de afhankelijkheid van derden). Verder verontschuldigde hij 

zich voor de slechte stand van de ledenadministratie die ontstaan is doordat 

onze penningmeester die hiervoor verantwoordelijk was, de lijst de afgelopen 

twee jaar niet heeft bijgehouden en is gestopt met haar werk voor de BVHBB 

wegens een tekort aan tijd.  

Dhr. Vogel gaf een verkorte samenvatting van de activiteiten in 2012. Enkele 

belangrijke punten daaruit waarin de doorrekening van het Portway rapport 

door bureau 4Cast middels het RVMK rekenmodel.  
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De rapportage up-date van  in mei van Portway. De budget-uitvoering van 

Portway almede het NO-Regret voorstel om voor slechts enkele tientallen 

miljoenen reeds een groot deel van de problemen op te lossen. Verder werd 

e.e.a vermeld over de hoorzitting in de 2e Kamer op 27 maart 2013 waar 

namens de BVHBB de heren Groosman, Bos en Klimby spraken en de minister, 

middels Kamervragen het vuur aan de schenen werd gelegd. In de plenaire 

vergadering werd gezegd dat de stemming over de uitspraken van de minister, 

vanwege een extra bezuiniging van 300 miljoen, naar de volgende week werd 

verplaatst. 

6. De voorzitter geeft aan extra menskracht nodig te hebben wegens het 

aftreden van de penningmeester mevrouw Witberg en bestuurslid van den 

Eijnden. 

7. Dhr. Paul Scheublin, van het Platform Rottemeren geeft een voorstelling van 

zaken over de huidige stand, politiek gezien, alsmede bezien vanuit de 

procedure. Hij toont daarbij verschillende scenario’s.  Verder geeft hij aan wat 

de mogelijkheden bij de verdere ontwikkeling nog zouden kunnen zijn en welke 

middelen de BVHBB ten dienste staan om zich nog te kunnen weren. 

8.De voorzitter geeft een weergave van hetgeen in de tweede Kamer is 

gebeurd, welke politieke partijen bereid waren om serieus verder met de 

Portway oplossing te gaan en welke niet. De stemming over de ministeriële 

antwoorden, welke in de komende tijd te verwachten zijn, zal hij nauwlettend 

in de gaten houden. Over het optreden in de kamer is verslag gedaan in het 

NOS journaal bij RTL en in de lokale bladen. Op 8 april is het MIRT-overleg 

geweest in de kamer. Dat duurde 7 uur lang. Vastgesteld is dat tot 2018 er 250 

mio jaarlijks dient te worden bezuinigd. Van de beschikbare 8 miljard gaat ca. 

50% naar de wegen. 
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De code publieksparticipatie moet worden ingesteld maar dat gebeurt pas nà 

het besluit over de A13/16. Er is een motie ingediend om de 

publieksparticipatie in te stellen en de berekeningen op basis van het MKBA te 

laten uitvoeren (zodat geen appels met peren worden vergeleken). Stemming 

daarover moet nog komen. 

9. De eerste vraag uit de zaal was hoe er verder op de situatie gereageerd zou 

worden. 

Groosman antwoordde dat er een 2-sporen beleid zal worden gevoerd. 

Rekening houden met en pushen van een goede inpassing met daarnaast het 

verzet tegen de weg op zich. 

Er zijn nog verschillende vragen gesteld  maar deze vragen zijn niet opgetekend 

met vraag en naam omdat de secretaris door de zaal moest met de microfoon. 

Het niet aanwezig zijn van dhr. van den Eijnden betekende automatisch dat de 

notulist mevr. Van den Eijnden niet aanwezig was om het verslag te maken. Het 

afwezig zijn van hen beiden was ons eerst kort voor de vergadering bekend. 

Hierdoor kon vervanging niet meer geregeld worden. 

10. Is al beantwoord in de punten 7 en 8. 

11. Rondvraag is vervallen. Er hebben zich 2 mensen aangemeld om het 

bestuur te assisteren. Daarmee zal op korte termijn worden gesproken. De 

voorzitter sluit de vergadering om ca. 10.35 uur.      


