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Informatie van het college aan de raad

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

Portefeuillehouder: H. Westerbroek Kenmerk: 242147 / 242156

Behandelend ambtenaar: P.K. Goedhart

Samenvatting
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. De 
vragen zijn met name gericht op een mogelijke garantstelling van Oldebroek (en Heerde) voor de 
overname door de gemeente Hattem van de achterblijvende grond op bedrijventerrein ’t Veen. 
In deze informatiebrief worden de vragen beantwoord. 

Vragen van de fractie van ABO en reactie daarop
Inleiding ABO
Het bedrijf Consmema BV, gevestigd op bedrijventerrein ’t Veen, heeft de wens om te verplaatsen. 
Tussen Consmema en de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek (H2O BV) is principe-overeen-
stemming bereikt over de vestigingsvoorwaarden. De verplaatsing kan zonder financiële inspanning 
van de gemeente (en H2O BV) niet tot stand komen. H2O BV trekt het risico van de achterblijvende 
locatie niet meer naar zich toe. De gemeente wordt gevraagd een actieve rol te nemen door garant 
te staan voor de overname van de locatie op termijn. De gemeenten Heerde en Oldebroek is 
gevraagd een deel van het risico te dragen, uit oogpunt van solidariteit in de positieve effecten voor 
het bedrijvenpark.
Aan de gemeenten Heerde en Oldebroek is in het SOK-overleg van 10 maart 2016 gevraagd een deel 
van het risico op zich te nemen, welke vraag door de SOK-partners met een positieve grondhouding 
is beantwoord.
 
Vraag
1. Is het juist dat de gemeente Hattem gevraagd heeft of de gemeente Oldebroek mede garant wil 
staan voor de grond van Consmema op ‘t Veen in Hattem bij verhuizing naar H2O industrieterrein?

Reactie:
Ja. Het betreft een garantie dat de gemeente Hattem de gronden uiterlijk in 2030 tegen boekwaarde 
van het Bedrijvenpark H2O overneemt, als die gronden nog niet zijn verkocht. 
 
2. Is het juist dat H2O BV in de toekomst niet meer garant zal en of kan staan voor de achterblijvende 
gronden, bij verhuizing van bedrijven uit de drie gemeenten.

Reactie:
Het wel of niet bereid zijn om gronden aan te kopen of garant te staan, is de verantwoordelijkheid 
van de Raad van Commissarissen van het Bedrijvenpark H2O. 

3.  Wat is de reden waarom H2O BV dit niet meer kan of wil doen?

Reactie:
Zie antwoord op vraag 2. In de casus Consmema is de reden dat de overname van de gronden een 
financieel nadelig effect heeft op de grondexploitatie van het Bedrijvenpark H2O. 
Overigens is het verzoek gekoppeld aan de collegebesluiten van oktober 2013, waarin afspraken zijn 
gemaakt over drie bedrijfsverplaatsingen. Het doel van die verplaatsingen was het creëren van een 
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vliegwieleffect. Na dat besluit zijn wijzigingen opgetreden in de mogelijkheden van grondruil. In 2013 
was nog niet alle beschikbare grond als te verkopen grond in de grondexploitatie opgenomen. Dat is 
nu wel het geval, waardoor grondruil een negatief effect heeft op de grondexploitatie van het 
Bedrijvenpark H2O BV. 

4. Kunnen we in de toekomst vaker een vraag voor een dergelijke garantstelling verwachten? Moet 
de H2O BV ook de grond van Euroma overnemen? Als de H2O BV dit niet wil of kan, moet gemeente 
Oldebroek hier dan t.z.t. ook garant staan? Wil het college dit ook doen?

Reactie:
Het is mogelijk dat Oldebroek gevraagd wordt garant te staan in een bedrijfsverplaatsing van 
Euroma. Dit was één van de beoogde bedrijfsverplaatsingen. Overname van de gronden van de 
huidige locatie van Euroma is overigens momenteel niet aan de orde.

5. Hoe groot is het risico van deze garantstelling voor Consmema bv? Welke verschillende risico's zijn 
hier en in welke orde van grote moeten we deze risico's financieel  vertalen. Hoe groot is het  
financieel risico bij een worst case scenario?

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

Oldebroek, 5 april 2016.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

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


