
 

Schriftelijke vragen  
Reg. Nr. 2014-17 

 
Datum:   06-11-2014 (in te vullen door de griffie) 

Van:  PvdA en D66/GroenLinks  (in te vullen door de aanvrager) 

Aan: College via Ben van Zuthem  

Onderwerp: Samenwerking industrieterreinen (in te vullen door de aanvrager) 

Datum beantwoording:  (in te vullen door organisatie) 

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

   

  

 

Toelichting  

Donderdag jl. werden we als ‘een donderslag bij heldere hemel’ verrast met berichten in de media 

dat de colleges van de gemeenten uit het H2O gebied samen gaan werken met de colleges uit 

Kampen en Zwolle op het onderwerp industrieterreinen (waaronder industriegebied H2O). 

Maandag en dinsdag jl. zijn de gemeenteraad van Heerde en het college intensief met elkaar bezig 

geweest in het kader van de begroting 2015 en de Algemene Beschouwingen. 

Door nagenoeg alle partijen is bij die gelegenheid uiting gegeven aan een flinke bezorgdheid over 

het industriegebied H2O. Die bezorgdheid was ook al eerder, en niet alleen in openbare 

vergaderingen, met elkaar gedeeld en besproken. 

Het onderwerp industrie terrein H2O zal, en daar zijn we het allemaal over eens, de komende 

maanden nog vaak ter sprake komen 

  

Deze nieuwe intergemeentelijke samenwerking op het gebied van 3 verschillende industrie 

terreinen, de inhoud van die samenwerking, het zoeken van publiciteit en het moment van 

publiciteit zoeken roept de nodige vragen op. Daarnaast heeft het niet communiceren over deze 

samenwerking met de raad en het zoeken van publiciteit zonder de raad vooraf te informeren over 

de samenwerking en de inhoud daarvan, zeker in onze concrete situatie, bij ons wrevel opgeroepen. 

  

Recent zijn door de PvdA vragen gesteld aan het college over een nader Stec rapport. 

Wij zouden graag zien dat de beantwoording van de vragen van de PvdA voor het bezoek 

van de CdK aanstaande donderdag plaatsvindt en dat dan tevens onderstaande vragen 

zijn beantwoord. 

 

 

Vragen: 

1. Wat is de inhoud van de samenwerking? 

2. Wat is de reden, dat de 3 gemeenteraden niet zijn geraadpleegd over deze nieuwe 

samenwerkingsalliantie van de H2O gemeenten met Zwolle en Kampen? 

3. Waarom heeft het college er voor gekozen om in het geheel niet te communiceren met de 

raad over de samenwerking? Een uitvoerige en gedegen motivering hierover wordt verwacht. 

4. Waarom heeft het college er voor gekozen om het geheel niet vooraf te communiceren over 

het aanstaande persbericht? Een uitvoerige en gedegen motivering hierover wordt verwacht. 

5. Het beeld dat door deze gang van zaken wordt opgeroepen, is dat college en raad het met 

elkaar hebben over een belangrijk onderwerp (het industriegebied H2O met alle bijbehorende 

risico’s) en dat het college de ‘eigen’ kaarten angstvallig voor de borst houdt. Dat beeld doet 
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geen recht aan het feit dat, formeel, de raad het hoogste orgaan binnen de gemeente is. Wil 

het college daar uitvoerig en gemotiveerd op reageren? 

 

De fracties van  

PvdA      D66/GroenLinks 

Siebren Buist    Silvia van Amerongen 

 

Antwoord (in te vullen door organisatie)  

Vraag 1 en 4.  

In 2013 is het overleg gestart tussen de portefeuillehouders Economische Zaken van 

de gemeenten Zwolle, Kampen, Hattem, Heerde en Oldebroek over samenwerking bij 

de bovenregionale profilering van Hessenpoort, Zuiderzeehaven/Rijksweg 50 en 

bedrijvenpark H2O. Insteek van de samenwerking is om meer bedrijven naar de regio 

te trekken, waar iedere gemeente afzonderlijk ook van kan profiteren. Het gaat om 

bovenregionale bedrijven. De gemeenten hebben een routekaart opgesteld om de 

mogelijkheden voor uitwisseling van informatie, het op elkaar afstemmen of 

integreren van uitgifte strategieën, acquisitie en organisatie nader te verkennen.  

 

Tussen de 5 gemeenten is afgesproken dat de betreffende gemeenteraden na 

besluitvorming door de colleges (4 november jl.) worden geïnformeerd. Als raad van 

Heerde bent u inmiddels via de actieve informatie op de hoogte gesteld.  

Wel betreuren wij dat deze actieve informatie u een dag te laat heeft bereikt, 

waardoor u de berichtgeving uit de krant hebt vernomen. Ook snappen wij uw 

onbegrip waarom wij van deze ontwikkeling geen melding hebben gedaan op 

dinsdagmiddag tijdens de begrotingsraad.  

 

Vraag 2 en 3. Op 17 juni 2013 heeft de gemeenteraad het zgn. Vernieuwde Perspectief, zijnde het  

nieuwe kader en koers voor het bedrijventerrein H2O. In het daartoe strekkende 

raadsvoorstel is aangegeven dat de nieuwe koers gepaard met de nodige 

randvoorwaarden. Eén van die randvoorwaarden betreft “bestuurlijke afstemming met 

de regio Zwolle t.a.v. de profilering, marketing en acquisitiestrategie van de 

bedrijventerreinen. Samenwerking prevaleert boven concurrentie”. (Citaat 

raadsvoorstel 23 april 2013). Verder staat in hetzelfde raadsvoorstel onder het kopje 

Uitvoering “Nadat besluitvorming door uw raad is het aan de BV (RvC/directie) om Het 

Vernieuwde Perspectief ten uitvoer te brengen. Bedoeld wordt: verdere invoering 

kostenreductie, acquisitie en marketing, bestuurlijke afstemming samenwerking met 

andere regionale bedrijventerreinen maar bovenal het binnenhalen van bedrijven”.  

Voorts is tijdens de auditcommissie de voortgangsmonitor Uitvoering Vernieuwd  

Perspectief overhandigd en besproken. Hierin is de laatste stand van zaken van alle  

randvoorwaarden aangegeven. 

 

Ons college meent derhalve dat het verkennen van regionale samenwerking voor uw 

raad niet nieuw kan zijn. Ergo: het vormde een harde randvoorwaarde (en als zodanig 

een opdracht aan ons college) van het door uw raad vastgestelde Vernieuwde 

Perspectief in juni 2013. 

 

Vraag 5. Wij nemen nadrukkelijk afstand van uw suggestie tot het angstvallig de ‘eigen’ 

kaarten voor de borst houden. Immers, niet alleen is uw raad in de auditcommissie via 

de Voortgangsmonitor reeds hierin meegenomen. Daarnaast hebben wij op 4 

november jl. een expliciet besluit genomen (net als de andere 4 gemeenten) om uw 

raad met een informatienota te informeren. Van een opzet informatie aan uw raad 
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achter te houden, was geen sprake. Ergo: het was juist de opzet uw raad actief te 

informeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


