
 

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)  
 


