
 

Schriftelijke vragen  
Reg. Nr. 2016-16 
 
Datum:  8-12-2016 (in te vullen door de griffie) 
Van:  PvdA  (in te vullen door de aanvrager) 
Aan: College   
Onderwerp: Zienswijzen m.b.t. bedrijventerrein H2O (in te vullen door de aanvrager) 
Datum beantwoording: 16 december 2016 (in te vullen door organisatie) 
Behandeld in college van:  20 december 2016 (in te vullen door organisatie) 
   
  

 
Toelichting  
De fractie PvdA wil graag, indien mogelijk met spoed aankomende week, een antwoord op 
onderstaande vragen. 
 
M.b.t. het bestemmingsplan H2O industriegebied is een aantal zienswijzen ingediend. Dit betekent 
dat er een procedure komt wat o.a. tijd gaat kosten. De belangen hieromtrent zijn groot en dat 
geldt ook voor de mogelijke (financiële) gevolgen van de uitkomst van de procedures. De fractie 
PvdA zou graag beschikken over deze zienswijzen. 
 
Vragen: 
1. Kent het college de inhoud van deze zienswijzen? 

Antwoord: De ingediende zienswijzen worden op dit moment verzameld door de gemeente 
Oldebroek als het om het bestemmingsplan van het Oldebroekse plandeel betreft en door 
Hattem waar het hun plandeel betreft. Zoals bekend voert ons college niet de 
bestemmingsplanprocedures. Behalve de zienswijzen van Zwolle, Kampen, Gelderland en 
Overijssel, is ons college niet exact op de hoogte van de inhoud van de overige ingekomen 
zienswijzen. De Project- en Stuurgroep Vernieuwd Perspectief stelt naar aanleiding van de 
ingediende zienswijzen een reactienota op waarin alle zienswijzen zijn verwerkt. Aangezien 
wij bestuurlijk zijn vertegenwoordigd in deze Stuurgroep, nemen wij dan kennis van de 
inhoud van alle zienswijzen. 
 

2. Wil het college deze zienswijzen ter beschikking stellen aan de raad? 
Antwoord: Alle zienswijzen worden samen met de reactienota ter besluitvorming voorgelegd 
aan de twee betrokken gemeenteraden, conform de geldende bestemmingsplanprocedure. 
Wij zullen daarbij aandringen dat deze reactienota ook ter kennis komt van onze 
gemeenteraad. 
 

3. Zijn er afspraken gemaakt tussen de drie aandeelhoudende gemeenten over hoe verder om te 
gaan met deze zienswijzen in de brede zin van het woord afspraken? 

Antwoord: Officieel moeten de ingediende zienswijzen verwerkt worden in een reactienota. 
Er is bestuurlijk overleg gaande tussen de H2O-gemeenten en de provincies Gelderland, 
Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen. Dit bestuurlijk overleg was reeds gestart 
voordat de zienswijzen werden ingediend. Het indienen van de zienswijzen had te maken met 
het verlopen van de termijn van ter inzage legging.  
 
 
 

4. Zo neen, waarom niet? Zo ja, in welk overlegforum en waarom? 
Antwoord: Naast het bestuurlijk overleg genoemd onder 3, zal vanuit de Stuurgroep 
Vernieuwd Perspectief (m.n. portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening van Hattem en 
Oldebroek) na verwerking van de zienswijzen de mogelijkheden onderzoeken om in gesprek 



te gaan met overige indieners van zienswijzen om waar mogelijk (wellicht met aanvullende 
maatregelen) hun bezwaren weg te nemen resp. het draagvlak te vergroten. 
 

5. Wordt / Is de gemeente Heerde op enigerlei wijze betrokken bij de totstandkoming van de 
reacties op de zienswijzen? Zo niet, waarom dan niet? 

Antwoord: Zie hierboven. De Projectgroep Vernieuwd Perspectief verzamelt alle zienswijzen 
en verwerkt die in een reactienota. De zienswijzen en de reactienota worden vervolgens 
besproken in de Stuurgroep Vernieuwd Perspectief waarin Heerde bestuurlijk is 
vertegenwoordigd. Tot slot worden de stukken aan de colleges aangeboden: in Oldebroek en 
Hattem ter besluitvorming (het betreft immers hun grondgebied) en in Heerde ter 
kennisneming. 
 

6. Heeft de vertegenwoordiger van de gemeente Heerde over dit laatste punt met haar collega's 
gesproken? Zo ja, wat heeft dat opgeleverd? Zo neen, waarom niet? 
Antwoord:  

Antwoord: zie antwoord vraag 5. Overigens wordt de Stuurgroep Vernieuwd Perspectief niet 
gevormd door de aandeelhouders (burgemeesters van de H2O-gemeenten), maar de 
portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening van elke gemeente. 

 
Namens de fractie van de PvdA Heerde, 
Siebren Buist 
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