
 

Heerde, 16 maart 2017 

 
Beste collega, 
 
Afgelopen maandag kondigde Siebren, mede namens D66/GL, aan dat jullie nader zouden worden 
geïnformeerd. Dat doen we dan bij deze. 
  
Zoals bekend hebben D66/GL en PvdA eerder herhaald gevraagd om het volledige 
onderhandelingsdossier inzake Hexit/heronderhandelen H2O BV te mogen inzien. Dat is na eerdere 
positieve geluiden vanuit het college uiteindelijk geweigerd door hetzelfde college.  
  
Die weigering wordt overigens veroorzaakt door het feit dat de vertegenwoordigers van de 
gemeente Heerde zelf hebben voorgesteld om als spelregel tussen de drie gesprekspartners op te 
nemen dat men de gesprekken over de onderhandelingen onder de elkaar (de 3 gesprekspartners) 
wil houden.  
  
Dat betekent dus dat er niet gedeeld wordt met bijvoorbeeld de raad. De raad is als hoogste orgaan 
van de gemeente door haar vertegenwoordigers willens en wetens buitenspel gezet. 
Een motie met dezelfde strekking van D66/GL en PvdA heeft vervolgens geen meerderheid gekregen 
in de raad. Dat was voor ons niet fijn maar uiteindelijk te begrijpen en ook te accepteren vanwege 
de algehele situatie rondom het onderwerp. 
 
Wij hechten er aan te melden dat wij best begrijpen dat in de beginfase van de onderhandelingen 
vertrouwelijkheid gewenst is. Dat valt te billijken, dat wordt anders als de raad al een jaar lang 
verstoken blijft van harde informatie en het moet doen met korte mondelinge toelichtingen uit de 
losse pols achter gesloten deuren in combinatie met een enkele ARI. 
 
Vervolgens hebben de beide partijen het college gevraagd om kennis te mogen nemen van de data 
waarop er is vergaderd door collegeleden of andere vertegenwoordigers van de gemeente Heerde 
over o.a. de Hexit en het heronderhandelen over de SOK-voorwaarden. Daarnaast hebben partijen 
gevraagd om de agenda’s en de relevante onderwerpen van die overleggen. Het gaat dus nu niet 
meer om de inhoud van de dossiers maar puur om het proces. Met andere woorden, het gaat niet 
meer om de gevoelige inhoud van het dossier maar om de veel veiliger buitenkant. 
 
De vraag was en is specifiek om die info te geven vanaf het moment van het aannemen van het 
raadsbrede amendement tot het onderzoeken van een Hexit/heronderhandelen van de 
SOK-voorwaarden. Verder hebben beide partijen gevraagd om te mogen vernemen welke data er al 
gepland stonden in de toekomst over dit onderwerp. Ook op dit verzoek is door het college negatief 
gereageerd. 
 
Omdat het voor ons ondenkbaar is dat er door deze werkwijze en dit standpunt geen enkele controle 
op het college kan plaatsvinden zijn wij helaas genoodzaakt om een WOB-verzoek in te dienen. Dat 
gaat eerdaags gebeuren.  
  
Het leek ons goed om jullie over de beweegredenen van deze door ons in de basis niet gewenste 
stap te informeren. 
 
Onze fracties hechten er groot belang aan de kansen tot heronderhandelen over de SOK H2O bv tot 
het uiterste te benutten. 
  
Vriendelijke collegiale groet, 
  
Silvia van Amerongen en  Siebren Buist 
 
Bijlage: reactie college 3 maart 2017 


