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Namens gemeente Nieuwegein: Marieke Schouten (weth.) en Martin Klapwijk 
  
Onderlegger voor het gesprek vormt de mail van Martin van Nieuwenhoven dd. 19-8  
met de hoofdonderwerpen: 
 
Beoordeling Haalbaarheidsonderzoek LEAN  
  
Normaal gesproken gaat een haalbaarheidsonderzoek over een projectvoorstel en wordt in het 
onderzoek bepaald of het project technisch, economische en juridisch mogelijk en uitvoerbaar is, al 
dan niet binnen een vooraf gestelde set van specifieke voorwaarden. Op basis van de uitkomsten van 
het onderzoek kan dan een besluit worden genomen of het project zal worden uitgevoerd.  
  
Tot dusver hebben we echter nog geen concreet projectvoorstel van Warmtebron gezien met alle 
vereiste (technische, economische en juridische) basisinformatie voor een dergelijk onderzoek. Toch 
geeft het College aan met dit rapport voldoende informatie te hebben voor een besluit (ref. brief van 
15 juli jl. aan de Gemeenteraad): "De haalbaarheidsstudie LEAN geeft duidelijk inzicht in de 
overwegingen, keuzes en dilemma’s van het LEAN-project en dit rapport maakt het mogelijk om 
gefundeerde besluiten te nemen over de locatiekeuze en de daadwerkelijke uitvoering van het LEAN-
project."  
  
Graag horen we in het gesprek a.s. donderdag hoe het College tot deze bevinding is gekomen en of 
het College hiermee heeft vastgesteld dat aan de specifieke randvoorwaarden (het moet veilig en 
maatschappelijk verantwoord zijn) is voldaan.   
  
In de brief aan de Gemeenteraad lezen we verder ook dat het College de komende periode de 
haalbaarheidsstudie LEAN graag wil aanvullen met kennis en reacties van bewoners en professionele 
stakeholders en dat ICO Aardwarmte verzocht zal worden om op deze studie een contra-expertise uit 
te voeren. We vragen ons af of het ICO hiervoor wel de geëigende kandidaat is en vernemen graag 
op welke wijze de toegezegde herbeoordeling wordt opgezet en uitgevoerd.  
  
Het besluitvormingsproces 
  
Zoals het besluitvormingsproces nu is ingericht verliest de gemeente elke zeggenschap zodra 
Warmtebron een locatie is toegezegd en zij de omgevingsvergunning bij EZK kan gaan aanvragen. 
Warmtebron en EZK (inclusief het SodM) bepalen vanaf dat moment op hun eigen wijze of het 
project veilig en maatschappelijk verantwoord is. Het College heeft dan nog slechts een adviesrecht, 
en kan daarin niets meer zelf bepalen en ook niet meer ingrijpen als deze invulling niet het gewenste 
belang en de veiligheid van de bewoners van Nieuwegein dient.      
  
We horen graag van het College of en hoe zij de bewoners van Nieuwegein en de Gemeenteraad 
gaan verzekeren en uitleggen dat het LEAN-project 'veilig en maatschappelijk verantwoord is' 
voordat aan de Gemeenteraad een verzoek wordt voorgelegd om in te stemmen met een locatie 
waarop de activiteit kan gaan plaatsvinden.   
  
Planning en opzet omgevingsgesprekken en enquête  
  



We horen graag hoe de gesprekken zullen worden gepland en stellen voor om in ieder geval hierbij 
twee speciale thema-avonden te wijden aan 1) de veiligheid en 2) de kosten bij uitvoering van het 
LEAN-project. Voor de bewoners is het van belang dat hierbij onafhankelijke financiële en 
veiligheidsexperts worden uitgenodigd. Voor het thema veiligheid vragen we om ook het SodM 
hierbij uit te nodigen, omdat het SodM de verantwoordelijkheid heeft om de veiligheid van het LEAN-
project te toetsen.    
 
T.a.v. de in juli gehouden enquête zouden we graag vernemen hoe de inwoners hebben gereageerd 
op de vragen over aardwarmte. Dit ontbrak in de samenvatting die we van het ingeschakelde bureau 
gemaild kregen.  
 
  
Gemaakte afspraken (geen uitvoerig verslag, maar alleen de belangrijkste afspraken): 
 
1. De gemeente (Martin Klapwijk) stelt in overleg met BAN een afwegingsmatrix op, waarin de 
cruciale besluitvormingsmomenten (“points of no return”) zijn benoemd  en waarin is gespecificeerd 
- welke criteria de gemeente als dan zal hanteren om tot een besluit voor of tegen te komen: 
- Veiligheid 
- Schadeloosstelling 
- Financiële haalbaarheid 
- Duurzaamheid 
- Juridische inkadering 
- Etc., 
- Welke weging daarbij zal worden gemaakt, 
- wie welke informatie moet aanleveren, etc. 
 
2. Het BAN zal worden betrokken bij de warmteweken ten behoeve van het aandragen van thema’s 
voor bijeenkomsten, mee-organiseren van bijeenkomsten, etc. 
 
3. Het BAN ontvangt de reactie  van het SODM van 17/8. 
 
4. Enquete aardwarmte: De wethouder zal de informatie en reacties uit de enquete over aardwarmte 
publiceren en met ons delen. 
 
5. Overige afspraken: Martin Klapwijk stuurt ons de Beleidsvisie Externe Veiligheid van de gemeente 
Nieuwegein (zie verwijzing in haalbaarheidsonderzoek LEAN). 
 
 
 
 
 


