
  
  
 
  
 
  
 
  
 
Motie  
Reg.nr. 2016-16 
 
 
  
Onderwerp: Motie H2O 
 
De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 19 december 2016, gehoord de 
beraadslaging,  
 
overwegende dat:  

- de Stentor van 29 november bericht deed van het heuglijke feit dat de firma Bakker 
een kavel op H2O koopt; 

- in diezelfde krant te lezen was dat de gemeenten Zwolle en Kampen bezwaar zullen 
aantekenen via een zienswijze tegen de hiervoor benodigde 
bestemmingsplanwijzigingen en daarbij vermelden dat indien hieraan geen gehoor 
wordt gegeven door de H2O gemeenten, dit geëscaleerd zal worden naar de Raad van 
State; 

- de gemeenteraad van Heerde hierover niet actief was geïnformeerd; 
- slechts enkele weken daarvoor bij de Begroting vragen zijn gesteld over de 

inspanningen vanuit het College voor de ‘routekaart bovenregionale samenwerking' met 
Zwolle en kampen waarop  in geruststellende, maar ook vage bewoordingen is 
geantwoord door het College; 

- het verzoek vanuit de raad om de voortgang van dit overleg op de actielijst te plaatsen 
vanuit het college in eerste instantie werd afgewezen; 

- met betrekking tot het 'nieuwe bestemmingsplan voor het industriegebied H2O'  al lang 
bekend is dat de gemeenten Zwolle en Kampen alsmede de provincies Gelderland en 
Overijssel met een zienswijze kunnen komen; 

- zowel D66/GrLi en de PvdA vragen hebben gesteld over de zienswijzen en hebben 
gevraagd om een snelle beantwoording; 

- een memo actieve raadsinformatie (ARI) pas is gestuurd nadat er vragen waren gesteld 
over de zienswijzen, en nadat moest worden aangedrongen op snelle beantwoording; 

- reeds vele malen eerder vanuit de raad is aangedrongen op tijdige en accurate 
informatie over dit dossier; 

 
van mening zijnde dat: 

- de weg die de gemeente Heerde is ingeslagen met het produceren van ARI's bepaald 
positief is maar dat de pro activiteit en tijdigheid een zwaarder belang moeten krijgen 
dan thans het geval is; 

- de afstemming tussen de drie aandeelhouders bij actieve raadsinformatie en 
beantwoording van vragen zeer gewenst is, maar dat dit niet tot ongewenste vertraging 
moet leiden; 

 
 
van oordeel zijnde: 



- de uitgebrachte ARI met betrekking tot deze zienswijzen geen blijk geeft van een 
doordachte strategische visie op het gezamenlijk doel van de routekaart bovenregionale 
samenwerking; 

- deze ARI geen beeld geeft van al dan niet gemaakte afspraken tussen de H2O 
gemeenten hoe strategisch om te gaan met deze zienswijzen, die voor de voortgang 
van H2O een  bedreiging vormen; 

- intensief bovenregionaal overleg met alle partners, gemeenten en beide Provincies, 
geboden is om voor H2O deze bedreiging om te zetten in kansen voor de hele 
economische regio H2O/Zwolle/Kampen; 

- het van belang is dat alle zeilen worden bijgezet bij de reactie op deze zienswijzen; 
snel en adequaat bestuurlijk handelen geboden is, 

  
spreekt uit dat: 

- het betreurenswaardig is, dat het College nalaat de raad tijdig en accuraat te 
informeren over de ontwikkelingen t.a.v. het realiseren van de bestuurlijke 
randvoorwaarden voor Vernieuwd Perspectief en voor een goed functioneren van de 
BV.; 

 
roept het college op:  

1. meer proactief en accuraat de raadsleden mee te nemen door vroegtijdiger memo’s 
Actieve Raadsinformatie uit te brengen; 

2. om vanuit de H2O gemeenten actief en intensief de samenwerking te zoeken met 
Zwolle en Kampen met betrekking tot zowel deze zienswijzen als een strategische visie 
op economische ontwikkeling en beide Provincies hierbij deelgenoot en partij te maken; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
PvdA                        D66/GroenLinks  
Siebren Buist              Silvia van Amerongen  
 


