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Geacht College 

 

In de extra raadsvergadering van 6 december 2016 is uitvoerig gesproken over het GOL en de door 

bewoners aangedragen varianten. In die vergadering heeft ondergetekende aan wethouder Van der 

Poel (Heusden Een) de volgende vraag gesteld met betrekking tot Variant 72. Onderstaand een 

integrale weergave van dat deel van het verslag van de raadsvergadering van 6 december 2016. 

 

“Van der Lee (Heusden Transparant) heeft gevraagd bij zienswijze 72 aan te geven hoeveel de 

vergelijking duurder is, omdat TU Delft aangeeft dat dit niet duurder is en dat appels met peren 

worden vergeleken. Wethouder van der Poel antwoordt dat de variant om financiële redenen is 

afgevallen, maar heeft het bedrag nu niet paraat. Hij zal dit nog navragen.” 

 

Het feit dat het ruim twee maanden heeft geduurd voor de wethouder de toegezegde duidelijkheid kon 

geven wekte argwaan bij ons, immers gezien de uitlatingen van de wethouder waren die cijfers er al op 

6 december, immers hij had ze niet paraat. 

 

Het antwoord dat wij uiteindelijk op 16 februari 2017 hebben ontvangen geeft evenmin duidelijkheid. 

Er worden 6 bedragen genoemd, in totaal 71 miljoen euro, en daarmee zou variant 72 tussen de 36 en 

41 miljoen euro duurder zijn. Echter nog steeds valt uit het antwoord niet op te maken waar dat 

enorme verschil uit voortvloeit. 

 

Des te onbegrijpelijker worden de reacties van de wethouder in hete licht van het onderstaande. 

Afgelopen week heeft er een telefoongesprek plaatsgevonden met de projectleider met betrekking tot 

het afvallen van variant 72 waarin door betrokkene is gesteld dat: 

 

“er geen andere onderbouwingen zijn dan wat in de fact sheets staat. Dat de fact sheets gebaseerd zijn op 
kwalitatieve analyse van expert judgement maar dat er geen kwantitatieve/ cijfermatige analyses 

onderbouwingen gemaakt zijn”. 

 

Dat geeft ons aanleiding tot de volgende vragen: 

 

1. Hoe moeten wij het antwoord dat Wethouder Van der Poel in bovengenoemde raadsvergadering 

heeft gegeven zien in relatie tot de stellingname van de projectleider? 
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2. Indien blijkt dat de stelling van de projectleider juist is, welke consequenties verbindt het College 

dan wel de wethouder daar dan aan? 

 

3. Is de grofmazige financiële onderbouwing die wij 16 februari j.l. ontvingen gemaakt na 6 

december 2016? 

 

4. Kunnen wij een gespecificeerd overzicht ontvangen van de geschatte kosten (meer en minder) 

waarop de keuze tussen beide varianten is gebaseerd? 

 

 

In afwachting van uw reactie verblijf ik, 

met vriendelijk groet, 

 

F van der Lee 

Fractievoorzitter Heusden Transparant 


