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Raadsgriffier

Aan  

Raads- en commissieleden 

College van B&W

Datum Onderwerp:
10 juni 2020 Hoorzitting 4 juni jl. 

Beste raads-, commissieleden en collegeleden,

De onderzoekscommissie wil u met deze brief graag informeren over de verhoren die 

gepland stonden voor donderdag 4 juni jl. Op bovenstaande datum zou de 

onderzoekscommissie de voorzitter en secretaris van de Stichting Behoud WO2 

Erfgoed Gelderland (BWO2EG) ontvangen.

De genoemde Stichting is voor de onderzoekscommissie vanaf het begin van het 

onderzoek een prominente partij geweest binnen het gehele traject van de 

tentoonstelling van de Horsa Glider in Oosterbeek.

De Stichting is eerder al voor een hoorzitting uitgenodigd op 19 maart 2020.  Deze 

hoorzitting heeft, op uitdrukkelijk verzoek van de Stichting, geen doorgang 

gevonden. Reden voor het niet doorgaan van de hoorzitting was dat de 

bestuursleden van de Stichting aangaven onder de toenmalige omstandigheden en 

geadviseerde maatregelen van het RIVM niet bereid te zijn om fysiek aanwezig te 

zijn. Men heeft daarbij aangegeven bereid te zijn om op een later tijdstip, wanneer 

dit weer verantwoord zou zijn, fysiek aanwezig te zijn tijdens de hoorzitting.

De onderzoekscommissie hecht er waarde aan transparant te werk te gaan en de 

omstandigheden voor alle betrokken partijen zo veel als mogelijk identiek te laten 

zijn. Dit was reden voor de onderzoekscommissie om de hoorzitting uit te stellen tot 
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fysieke aanwezigheid van betrokkenen weer mogelijk was. 

Gevolg van deze keuze is dat er enige tijd overheen is gegaan en dat het afgelopen 

week is besloten de hoorzittingen in te plannen.

Ondanks de eerdere schriftelijke toezeggingen van twee bestuursleden dat zij op het 

voorgestelde tijdstip aanwezig zouden zijn, ontvingen we op de avond van 4 juni, 

vlak voor de start van de hoorzitting, het bericht dat de twee bestuursleden 

vertraagd waren in verband met uitgelopen werkzaamheden. 

Per mail werd de onderzoekscommissie gevraagd of het mogelijk was om het verhoor 

later die avond te laten plaatsvinden en wel om 21.00 uur.  Hiervan hebben wij 

belangstellenden via de live verbinding op de hoogte gesteld. Raads- en 

commissieleden hebben we ook op de hoogte gebracht via een app in de groepsapp 

voor raadsleden.

Helaas heeft de commissie moeten constateren dat beide bestuursleden zonder 

verder contact op te nemen niet zijn verschenen op het door hen aangegeven tijdstip 

op de avond van de hoorzitting. Gedurende deze avond heeft de 

onderzoekscommissie nog op verschillende wijzen geprobeerd contact op te nemen 

met de twee bestuursleden. Helaas is dit niet gelukt.

Vervolgens heeft de commissie nog enige tijd gewacht, echter om 21.15 heeft de 

commissie besloten om de hoorzitting te sluiten en heeft dit besluit per app en e-

mail aan de bestuursleden bevestigd.  

Gezien de bijzondere omstandigheden dat, ondanks schriftelijke toezegging, de 

verhoren tot op heden geen doorgang hebben kunnen vinden, lijkt het ons goed u op 

de hoogte te stellen van de situatie en de gang van zaken op 4 juni jl.

Vriendelijke groet,

Onderzoekscommissie Horsa Glider,

namens deze

Ton de Boer

Voorzitter 
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