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Onderwerp:
Voortgang onderzoek Horsa in tijden van de Coronacrisis

Beste collega’s,

De onderzoekscommissie wil jullie ook ten tijde van de Coronacrisis op de hoogte
blijven houden van de voortgang van het onderzoek naar de procesgang rondom de
Horsa Glider.
In deze brief geven we jullie dan ook graag een inkijkje in de werkzaamheden tot nu
toe.
Hoorzittingen
Zoals jullie weten hebben we in de periode van 11 februari jl. tot en met 5 maart jl.
negen hoorzittingen gehouden met in totaal elf personen. De verslagen van al deze
hoorzittingen zijn begin april aan de betrokkenen toegestuurd met het verzoek deze
voor 22 april a.s. ondertekend aan ons terug te sturen.
De geplande hoorzitting van 19 maart jl. kon geen doorgang vinden in verband met
de RIVM-maatregelen. Voor deze hoorzitting waren de voorzitter en de secretaris van
de Stichting Behoud Tweede Wereldoorlog Erfgoed Gelderland (BWO2GE), de
initiatiefnemer van het Horsa project en de manager Ondersteuning & Advies
uitgenodigd.
Enkelen hebben bij ons aangegeven onder de huidige omstandigheden niet deel te
willen nemen aan een ‘live’ hoorzitting. Hiermee willen we uiteraard rekening
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houden. Wanneer de hoorzitting wel kan plaatsvinden, is op dit moment niet
duidelijk. We wachten in elk geval 28 april a.s. af, het moment waarop de eventuele
nieuwe maatregelen om de crisis te beteugelen van kracht worden dan wel
bestaande maatregelen versoepeld worden. Uiteraard informeren we de betrokkenen
en u hier tijdig over.
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Rapport
Op dit moment bestudeert en ordent de onderzoekscommissie de verzamelde
informatie, en verwerkt deze in een conceptrapport. De onderzoekscommissie
vergadert regelmatig en uiteraard op afstand. De verslagen van deze vergaderingen
staan op de gemeentelijke website (raad.renkum.nl, documenten
onderzoekscommissie Horsa).
Het is op dit moment nog onzeker wanneer de onderzoekscommissie haar
werkzaamheden kan afronden en het rapport aan de raad kan aanbieden. We zijn
hiervoor o.a. afhankelijk van het moment waarop we de laatste hoorzitting kunnen
plannen.
Over de agendering van het rapport houden we contact met de agendacommissie
en/of het fractievoorzittersoverleg. Hopelijk is er meer over bekend in de
raadscommissie van 12 of 13 mei a.s.
We vertrouwen erop jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Wanneer jullie vragen hebben kunnen jullie je wenden tot ondergetekende.
Vriendelijke groet en blijf gezond,
Onderzoekscommissie Horsa Glider,
namens deze
Ton de Boer
Voorzitter
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