
 

Schriftelijke vragen  
Reg. Nr. 2016-15 (in te vullen door de griffie) 
 
Datum:  1-12-2016 (in te vullen door de griffie) 
Van:  PvdA  (in te vullen door de aanvrager) 
Aan: College   
Onderwerp: Stand van zaken onderwerpen 

Strategische Alliantie 
(in te vullen door de aanvrager) 

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

 
Toelichting  
Voor zover de fractie heeft kunnen (laten) achterhalen is de raad in maart 2015 met een memo ARI 
2015-25 voor het laatst geïnformeerd over de stand van zaken van de Strategische alliantie. In deze 
memo waren de vier geformuleerde bestuursopdrachten op hoofdlijnen geformuleerd. 

● Het verbinden van toeristische tafels 
● Inventariseren knelpunten en kansen (korte en lange termijn) voor de vervoersas Zwolle – 

Amersfoort, inclusief kansen Lelystad Airport  
● Organiseren van lobby realisering infrastructurele projecten (Intercitystation Harderwijk en 

aansluiting bedrijvenpark H2O) 
● Economische kansen regio Amersfoort, regio Zwolle en Lelystad Airport 

 
In deze memo was de verwachting uitgesproken dat de raad na de zomer 2015 wederom actief 
geïnformeerd zou worden.  
 
Conform het bestuursconvenant stelt de SAVN ieder voorjaar een voortgangsrapportage op, inclusief 
terugblik, ten behoeve van een adequate informatievoorziening aan de raden van de 
convenantgemeenten. Ook wordt ieder najaar een strategische agenda en een uitvoeringsplan 
vastgesteld. Uit navraag is gebleken dat er geen voorjaarsrapportage is verschenen. Niet bekend is 
of er een najaarsrapportage 2015 is geweest en er 1 voor 2016 komt.  
 
Vragen: 

1. Is er een najaarsrapportage 2015 uitgebracht? 
2. Waarom is er geen voorjaarsrapportage 2016 verschenen? 
3. Komt er nog een najaarsrapportage 2016? 
4. Heeft het onderzoek RNV 3.0 consequenties gehad voor de voortgang van de Strategische 

Alliantie of is dat going concern doorgegaan? 
5. Kunt u ons informeren over de stand van zaken van de bestuursopdrachten als de 

verwachting niet is dat er binnen een redelijke termijn een rapportage wordt uitgebracht?  
6. Kunt u hierbij ook iets aangeven over de betekenis voor de gemeente Heerde van deze 

opdrachten.  
 
Namens de fractie van de PvdA Heerde, 
Siebren Buist 
Antwoord (in te vullen door organisatie)  

1. Neen, maar het bestuursconvenant spreekt ook niet uit van een najaarsrapportage. Wel is 
vastgelegd dat ieder najaar de strategische agenda en het uitvoeringsplan voor het daarop 
volgend jaar wordt vastgesteld. 

2. Ondanks dat in het bestuursconvenant is opgenomen dat er ieder voorjaar een 
voortgangsrapportage, inclusief terugblik ten behoeve van een adequate 



informatievoorziening aan de raden van de convenantgemeenten wordt vastgesteld, is er 
over 2016 een dergelijke rapportage door SAVN niet opgesteld.  
Ter toelichting het volgende. Op 11 januari 2016 hebben de delegaties van de colleges 
overeenstemming bereikt om voorafgaand aan formele besluitvorming alvast  “te doen alsof" 
de strategische alliantie en de regio Noord-Veluwe, wat betreft de onderdelen strategie en 
beleid, zijn geïntegreerd in RNV 3.0, om zodoende snel tot resultaat te komen. De realisatie 
hiervan is één van de opdrachten aan de kwartiermaker. 
De kwartiermaker, de heer G.J. Jansen, is in september 2016 aan het werk gegaan. In de 
tussentijd is in de Strategische Alliantie vanwege de positie van de gemeente Hattem en 
Heerde in de regio Noord-Veluwe besloten om toch een vervolg te geven aan de Strategische 
Alliantie in 2016. Echter, de bijeenkomsten van de Strategische Alliantie hebben daarmee wel 
een geheel ander karakter gekregen. 

3. Het voornemen is om de raden in het eerste kwartaal van 2017 te informeren over de 
voortgang van de Strategische Alliantie  tot 1 januari 2017. Zie hiervoor ook het antwoord bij 
vraag 5. Afhankelijk van advies van de kwartiermaker RNV 3.0 zal in meer of mindere mate 
een doorkijk kunnen worden gegeven in de strategische agenda vanaf 2017.  

4. Het onderzoek RNV 3.0 heeft geen consequenties gehad voor de voortgang van de 
Strategische Alliantie. De Strategische Alliantie is in 2016 vier keer bijeen geweest. Dit is 
overeenkomstig de afgesproken minimale vergaderfrequentie.  Wel is in de Strategische 
Alliantie bijvoorbeeld afgesproken om de uitvoering van de bestuursopdracht Mobiliteit bij het 
dagelijks bestuur van de regio Noord-Veluwe te leggen ter voorkoming van doublures en een 
helder bestuurlijk opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Daarmee was ook de uitvoering 
van de bestuursopdracht in de RNV-organisatie geborgd. De focus van de Strategische 
Alliantie is gaandeweg verschoven van de bespreking van de voortgang van 
bestuursopdrachten naar het bespreken van strategische gemeenschappelijke regionale 
vraagstukken, zoals de economische kansen van Lelystad Airport. Daarnaast is er tijdens de 
open days in Brussel met de regio Zwolle intensief gelobbyd voor 
bereikbaarheidsvraagstukken in de regio.  

5. In het eerstkomende overleg van de Strategische Alliantie (eerste kwartaal 2017) zal een 
rapportage voorliggen over de stand van zaken van de Strategische Alliantie, waarin ook de 
bestuursopdrachten worden meegenomen. Deze rapportage zal na instemming aan de 
colleges aangeboden met het verzoek om deze rapportage door te geleiden aan de raden.  

6. De in 2015 vastgestelde bestuursopdrachten volgen uit de strategische agenda van SAVN. 
Deze agenda was opgenomen in ons voorstel aan uw raad van september 2014 om akkoord 
te gaan met het bestuursconvenant. Kern van deze strategische agenda is dat om het 
regionaal urgente thema’s gaat. Zoals voor elke regionale gemeente, geldt voor Heerde dat 
het lokale belang bij het ene thema meer of minder aanwezig is respectievelijk sprake van 
een direct of indirect belang.  
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