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Geacht college, 

 

In zijn vergadering van 29 november jl. nam de raad een motie aan getiteld ‘Raadsonderzoek 

afblazen aardwarmteproject’.  De griffier moet de raad adviseren over de planning, mogelijkheden en 

vorm van een onderzoek onder begeleiding van de raad, en een commissie van raadsleden moet een 

voorstel voor de raad van 31 januari a.s. voorbereiden m.b.t. de inhoudelijke onderzoeksopzet en de 

samenstelling van een evt. uitvoeringscommissie. In de motie wordt nadrukkelijk gevraagd om ook 

uw college te raadplegen, ten einde dubbelingen met de aangekondigde verkenning te voorkomen 

en rekening te kunnen houden met het vervolgtraject geothermie. 

Met het oog op dat laatste schrijven wij u deze brief. De voorbereidingscommissie heeft inmiddels 

een concept-insteek opgesteld (doelen, hoofdvraag en thema’s) en legt die nu voor aan de fracties 

voor evt. aanvulling en aanscherping. Deze vindt u als bijlage bij deze brief. Van u zouden we graag 

op zeer korte termijn een brief ontvangen waarin u nader ingaat op de door u aangekondigde 

verkenning, waarbij u tevens aangeeft op welke punten u – gezien bijgevoegde groslijst – 

dubbeling met een evt. raadsonderzoek voorziet.  

Gezien de zeer beperkte tijd die de voorbereidingscommissie heeft voor het maken van haar voorstel 

voor de raad van 31 januari (mede gelet op het kerstreces), zien wij uw schrijven graag uiterlijk 20 

december om 9.00 uur tegemoet. Omdat wij uiteraard beseffen dat wij u hiermee bijna overvragen 

zenden wij deze brief meteen ook naar onze contactpersoon in de organisatie, de heer Van 

Huissteden, en naar de wethouder en zijn bestuursadviseur, zodat de voorbereiding van uw 

bespreking in uw eerstvolgende vergadering meteen ter hand genomen kan worden. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de voorbereidingscommissie raadsonderzoek, 

 

 

De griffier, 

Toon Dashorst 


