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Er is een ondergrondvisie opgesteld. In deze visie wordt uitleg gegeven over de
verschillende functies die de ondergrond heeft. Er wordt op een aantal thema&apos;s
gefocust waar de ondergrond verder bij kan dragen aan bovengrondse ontwikkelingen
die vanuit water, energie of kabels en leidingen relevant zijn. De ondergrondvisie bevat
een uitvoeringsprogramma waarin acties voor de komende jaren zijn opgenomen. De
ondergrondvisie gaat nu de inspraak in en zal daarna voor vaststelling aan de raad
worden aangeboden.
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Gemeenteraad - dinsdag 11 maart 2014 14:00
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Fysieke Leefomgeving (Milieu en duurzaamheid) - dinsdag 4 maart 2014 22:15
De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de
raadsvergadering van 11 maart 2014. De adviescommissie vindt het stuk dermate
interessant en belangrijk, dat ze er graag in een themabijeenkomst dieper op in willen
gaan. Dit voorstel zal op 8 april aan de adviescommissie Fysieke Leefomgeving worden
voorgelegd.
Agendacommissie - dinsdag 10 december 2013 19:00
De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie ( 1 blok) op
21 januari 2014 of snel daarna.
Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
De raad besluit de raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie van

10 december 2014.

