
 

Schriftelijke vragen  
Reg. Nr. 2014-12 

 
Datum:   24-09-2014 (in te vullen door de griffie) 

Van:  PvdA  (in te vullen door de aanvrager) 

Aan: College via Ben van Zuthem  

Onderwerp: H2O bedrijventerrein (in te vullen door de aanvrager) 

Datum beantwoording:  (in te vullen door organisatie) 

Behandeld in college van:   (in te vullen door organisatie) 

   

  

 

 

Toelichting  

 

Het H2O industriegebied van Hattem, Oldebroek en Heerde komt nog niet echt goed tot 

ontwikkeling, Het H2O industriegebied biedt nog steeds kansen voor economische ontwikkelingen en 

werkgelegenheid voor onze regio mits het tot ontwikkeling komt. Tegelijkertijd vormt het H2O 

industriegebied een fors financieel risico voor alle 3 de deelnemende gemeenten. 

Ergens in 2012 hebben we kennis mogen nemen van het zogenaamde Stec-rapport. In dat rapport 

stonden een aantal waardevolle aanbevelingen ten behoeve van de ontwikkelingen in de toekomst 

m.b.t. dit industrieterrein.  Een aantal van die aanbevelingen zijn uitgevoerd, andere niet. 

Nog steeds is het zo dat de ontwikkeling van het gebied stagneert en de financiële risico's nog 

onverkort aanwezig zijn. Een aantal vragen zou de fractie van de PvdA graag beantwoord willen 

hebben. 

  

 

Graag de volgende vraag/vragen schriftelijk beantwoorden: (in te vullen door de aanvrager) 

1. Is de huidige situatie recent nog opnieuw beoordeeld bijvoorbeeld door de deskundigen van 

de Stec groep en heeft dat geleid tot nieuwe aanbevelingen? 

 

2. De PvdA zou natuurlijk graag spoedig kennis nemen van de aanbevelingen en de visie van 

het college daarop. Is daarin op korte termijn te voorzien? 

 

Namens de fractie van PvdA Heerde, 

 

Siebren Buist 

 

 

 

Antwoord (in te vullen door organisatie) 

1. Het laatste rapport dat ons college onder ogen heeft gehad, betreft de ‘facts en figures 

rondom H2O’ van Stec uit voorjaar 2012, zoals dat als onderlegger is gebruikt voor de 

besluitvorming van Het Vernieuwd Perspectief.  Wel hebben wij meegekregen dat de 

bestuurder opdracht heeft gegeven voor een actualisatie. Deze actualisatie is ( nog) niet 

besproken door de RvC en/ of de AVA 
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2. Wij hebben op 11 november jl. vastgesteld dat de RvC een extern bureau gaat selecteren 

en opdracht gaat geven voor het opstellen van een marketing en acquisitieplan. Een 

dergelijke opdracht sluit aan bij de opmerkingen van ons college in het kader van de 

gemeentelijke jaarrekening 2013. Immers, in reactie op de bevindingen van onze 

accountant EY hebben wij aangegeven te sturen op de totstandkoming van een dergelijk 

plan.  


