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Beste heer Peekei, VERZONDEN 1 7 JULI 2020
Het college van B&W Nieuwegein heeft op 14 juli kennis genomen van het 
definitieve rapport "Haalbaarheidsstudie LEAN. Beoordeiing van potentieie locaties 
voor onderzoekproject LEAN" van Warmtebron Utrecht. Zoals eerder met u en de 
heer Van der Zwaan besproken, en overeenkomstig toezeggingen gedaan aan de 
gemeenteraad van Nieuwegein en inwoners, willen wij u graag verzoeken om, 
vanuit uw onafhankelijke positie en deskundigheid een kritische beoordeling te 
geven van deze rapportage.
We verzoeken u in uw advies minimaal en in het bijzonder in te gaan op de 
volgende vragen:

1. Is, naar uw beste weten, de in de haalbaarheidsstudie gebruikte geologische 
kennis voldoende om te komen tot goede locatiebepaling van de beoogde 
geothermiebron?

2. Hoe beoordeelt u de robuustheid van de methodologie die is gehanteerd om 
tot een 'shortlist' van voorkeurslocaties te komen?

3. De vervolgstap is om van deze shortlist te komen tot één voorkeurslocatie, 
waar WBU vervolgens de voorbereidingen voor een boring wil gaan treffen. 
Welke aandachtspunten kunt B&W meegeven om te beoordelen of de 
toegepaste methode, dan wel de gehanteerde argumentatie om te komen 
van de shortlist naar de voorkeurslocatie wetenschappelijk en steekhoudend 
is en voldoende rekening houdt met omgevingsbelangen?
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Daar waar de aard van het gevraagde advies buiten de scope van uw mandaat 
valt, staat het u vanzelfsprekend vrij dit middels disclaimers aan te geven. Uw 
advies zal door ons worden meegenomen in onze besluitvorming in 
oktober/november over het aardwarmteproject. Wij willen u daarom verzoeken 
uiterlijk 16 oktober uw advies aan ons te sturen. Wij gaan ervan uit dat uw advies 
openbaar ter beschikking komt met daarbij gevoegd onze reactie.

Met vriend^ke Voet^-^ 
Nameps-^gernee^r en wethouders.
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