
  
  
 
  
 
  
 
  
 
Motie  
Reg.nr. 2017-01 
 
 
  
Onderwerp: Motie H2O 
 
De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 23 januari 2017, gehoord de 
beraadslaging,  
 
overwegende dat:  

- de gemeente Heerde van de drie aandeelhoudende gemeenten van het H2O 
industriegebied de enige is zonder eigen grond op het terrein van H2O BV;  

- hierdoor verschillen in de belangen zijn en deze bijzondere positie heeft gemaakt dat de 
raad van Heerde als aandeelhouder daarin eigen (afwijkende) afwegingen heeft moeten 
maken;  

- dit heeft geleid tot een amendement dat in februari 2016 raadsbreed is geformuleerd 
en raadsbreed is aangenomen waarin het college verzocht is te onderzoeken op welke 
wijze met vereffening van opbrengsten en kosten, vanwege de gewijzigde 
omstandigheden, alsnog aan de in de Samenwerkingsovereenkomst opgenomen 
doelstelling onder 2. kan worden voldaan; het college tevens de mogelijkheid mee te 
geven om in overleg met de SOK-partners te komen tot gecontroleerd uittreden van de 
gemeente Heerde en in dat verband op enig moment de garantstelling van €1 miljoen 
(beslispunt 1) om te zetten in een directe financiering aan de BV ten behoeve van de 
grex van het bedrijventerrein, waarna geen nieuwe verplichtingen in kader van de SOK 
meer worden aangegaan; 

- het college het onderzoek heeft opgepakt en vervolgens de raad tussentijds heeft 
geïnformeerd via een discussienota in de commissie van 23 mei 2016 en de memo ARI 
2016-121); 

- tussen de drie aandeelhouders is afgesproken dat de inhoud van de onderhandelingen 
niet gedeeld mag worden buiten de kring van degenen die de gesprekken voeren; 

- deze afspraak door de vertegenwoordiger van de gemeente Heerde is gemaakt zonder 
voorafgaande goedkeuring van de raad;  

- deze afspraak zonder toestemming vooraf natuurlijk tijdelijk te respecteren is en dat de 
vertegenwoordiger van de gemeente Heerde die tijd en rust ook heeft gekregen van de 
raad; 

- door de bestuurlijke dynamiek rond de wijziging van de bestemmingsplannen voor de 
plandelen Oldebroek en Hattem besloten is de gesprekken over een eventuele Hexit op 
te schorten en het college van Oldebroek inmiddels bevestigd heeft mee te werken aan 
een onderzoek naar de verdeling van lusten en lasten (variant A.); 

- het college op grond van artikel 169 van de Gemeentewet een informatieplicht aan de 
raad heeft en alle inlichtingen geeft die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig 
heeft; 

 
 



 
van mening zijnde dat: 
- de raad als hoogste orgaan binnen de gemeente met het amendement het college als 

uitvoerend orgaan een duidelijk kader heeft meegegeven (heronderhandeling variant A 
of Hexit variant B);  

- het college bij tijd en wijle een (summiere) terugkoppeling betreffende de 
heronderhandelingen H2O BV heeft verzorgd;  

- het na een periode van 11 maanden na aanneming van het bovengenoemde 
amendement tijd wordt voor enige vorm van controle op uitvoering van deze door de 
raad gestelde kaders; 

- er verschuivingen zijn geweest in de koers van de besprekingen, eerst variant A, 
vervolgens variant B, momenteel weer A;  

- het college van Heerde een aantal keren heeft aangeven het onderhandelingsdossier 
wel te willen delen met haar raad maar daar op terug is gekomen vanwege de 
gemaakte afspraak met Hattem en Oldebroek;  

- de verschuiving van de koers in combinatie met het verstrijken van zo'n lange 
tijdsspanne een vorm van controle van de raad rechtvaardigt; 

- het college van Heerde als uitvoerend orgaan haar raad volledig behoort te informeren 
over de uitvoering van de opdracht die zij heeft gekregen van haar raad;  

- het onwenselijk is dat vertegenwoordigers van de twee andere aandeelhouders in een 
BV uitmaken of en hoe de democratische controle op het college van Heerde 
plaatsvindt; 

 
roept het college op: 

1. in overleg met de beide andere colleges te besluiten de onderlinge geheimhouding op 
het onderhandelingsdossier inzake 'heronderhandelen deelname voorwaarde en Hexit' 
op te heffen; 

2. het onderhandelingsdossier inzake 'heronderhandelen deelname voorwaarde en Hexit' 
al dan niet onder geheimhouding (indien het de onderhandelingspositie van de 
gemeente en/of de bedrijfsvoering van de BV schaadt) met de raad te delen en 
desgewenst nader toe te lichten; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
PvdA   
Siebren Buist  
 


