
GEMEENTE OLDEBROEK

Informatie van het college aan de raad

Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie ABO over de bedrijfsverplaatsing van Consmema 
naar het Bedrijvenpark H2O BV.

Portefeuillehouder: A. Hoogendoorn Kenmerk: 243683 / 243741

Behandelend ambtenaar: P.K. Goedhart

Aanleiding om te informeren
Door de fractie van ABO zijn op 25 maart 2016 per email vragen gesteld over (de financiële 
inspanningen rond) de bedrijfsverplaatsing van Consmema naar het Bedrijvenpark H2O BV. Deze 
vragen zijn op 5 april 2016 beantwoord. Op 12 april 2016 zijn aanvullende vragen ontvangen. In deze 
college-informatie wordt een reactie gegeven op de gestelde vragen.
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Beantwoording vragen van de fractie van ABO, ontvangen op 12 april 2016.

Door de fractie van ABO zijn op 25 maart 2016 per email vragen gesteld over (de financiële 
inspanningen rond) de bedrijfsverplaatsing van Consmema naar het Bedrijvenpark H2O BV. Deze 
vragen zijn op 5 april 2016 beantwoord. Op 12 april 2016 zijn aanvullende vragen ontvangen. 

Voorafgaan aan de beantwoording van de vragen merken wij het volgende op:
- Een deel van de vragen betreffen zaken die buiten de kaderstellende rol van de gemeenteraad 

vallen. Dat geldt voor de garantstelling aan Bedrijvenpark H2O. Ons college heeft toegezegd u 
actief te informeren over wijzigingen in de garantstelling. 

- In de reactie op de vragen van 25 maart 2016 is geschreven dat het college van burgemeester en 
wethouders van Hattem de verschillende mogelijkheden met bijbehorende risico’s nog aan het 
onderzoeken is. Die situatie is niet veranderd. Het stellen van vragen en beantwoording daarvan 
heeft een hoog speculatief karakter. Dat is de reden dat wij onze reactie beperken, zonder u 
enige informatie te onthouden. 

Beantwoording van de vragen van de fractie ABO  

1. Wie wordt eigenaar van de gronden van Consmema in Hattem. H2O BV? H2O? of Hattem?

Reactie: Dat is nog niet bekend. Het college van burgemeester en wethouders van Hattem en het 
Bedrijvenpark H2O zijn de verschillende mogelijkheden met bijbehorende risico’s nog aan het 
onderzoeken.

2. De overname van de gronden heeft een financieel nadelig effect op de grondexploitatie. Moet de 
garantiestelling van de drie gemeenten verhoogd worden? Zo ja, hoeveel?

Reactie: Nee, de garantstelling voor een maximale liquiditeitsbehoefte van € 39 miljoen wordt niet 
verhoogd. 

3. Hoe was de vraag van gemeente Hattem ? Met andere woorden, hoe is de garantstelling precies 
verwoord?

Reactie: Deze vraag kan door ons (nog) niet beantwoord worden. Het college van burgemeester en 
wethouders van Hattem en het Bedrijvenpark H2O zijn de verschillende mogelijkheden met 
bijbehorende risico’s nog aan het onderzoeken.  

4. Hoe groot het risico is van deze garantstelling kan het college nog niet zeggen. Het college van 
Hattem moet de diverse risico's nog onderzoeken. Is de beslissing om garant te staan voor dit 
nog onbekende risico al definitief genomen? Kan de gemeenteraad van Oldebroek hierover nog 
een mening geven?

Reactie: Nee, er is nog geen beslissing genomen. Er is nog geen vraag gesteld vanuit Hattem. 

5. Er wordt een garantie gegeven dat Hattem de gronden uiterlijk in 2030 tegen boekwaarde van 
H2O BV overneemt als de gronden nog niet verkocht zijn. Wat is nu precies de garantie die van 
Oldebroek gevraagd wordt?

Reactie: Deze vraag kan door ons (nog) niet beantwoord worden. Het college van burgemeester en 
wethouders van Hattem en het Bedrijvenpark H2O zijn de verschillende mogelijkheden met 
bijbehorende risico’s nog aan het onderzoeken.
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6. Welke boekwaarde hebben de gronden van Consmema?

Reactie: Deze vraag kan door ons niet beantwoord worden. Het college van burgemeester en 
wethouders van Hattem en het Bedrijvenpark H2O zijn de verschillende mogelijkheden met 
bijbehorende risico’s nog aan het onderzoeken. 

7. Is de boekwaarde van de gronden Consmema hoger dan de gronden in bezit van H2O BV? 
(grondruil heeft een negatief effect op de grondexploitatie van het Bedrijvenpark H2O BV.)

Reactie: De hoogte van de boekwaarde is minder relevant. Relevant bij grondruil is dat het 
Bedrijvenpark grond verkoopt, maar ook grond inkoopt. Met inkoop van grond van Consmema is in 
de grondexploitatie geen rekening gehouden. Deze inkoop is het gevolg van de besluiten van oktober 
2013 over de verplaatsing van bedrijven uit de drie gemeenten (zie ook het antwoord op vraag 3 van 
de vragen van 25 maart 2016). 

8. Er was een Provinciale subsidie (2,5 miljoen) voor dit soort verhuizingen. Zit er nog subsidiegeld 
in het potje? Op welke manier is tot op heden gebruik gemaakt van deze middelen en wat zijn de 
financiële mogelijkheden nog voor de toekomst.

Reactie: De volledige subsidie is bestemd voor de bedrijfsverplaatsingen waarover in oktober 2013 
besluiten zijn genomen. Een deel van de subsidie wordt ingezet voor de uitvoering van de 
overeenkomst met Van Werven en voor  Consmema. Overigens: de subsidie is aan Bedrijvenpark 
H2O BV toegekend; de besteding van die subsidie is in de eerste plaats een bevoegdheid van de 
directeur / bestuurder en de Raad van Commissarissen. 
 

Oldebroek, 19 april 2016.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, wnd. secretaris drs. M.G.M. van de Geijn, , burgemeester mr. A. Hoogendoorn.


