
 

Toekomst Harculo-centrale te Zwolle 

 

Intentieverklaring 

 

 

De deelnemers 

 Electrabel Nederland b.v.: de heer Ir. M. van Loon, algemeen directeur; 

 Gedeputeerde Staten van Overijssel: M.F. Kamperman, gedeputeerde ruimtelijke ordening en 

bestuurlijke organisatie; 

 Burgemeester en Wethouders van Zwolle: de heer drs. J. Berends, wethouder cultuur en 

stadsontwikkeling. 

 

De aanleiding 

 Het valt te verwachten dat op kortere of middellange termijn de Harculo-centrale uit productie 

genomen zal worden. Op welke termijn dit zal gebeuren is niet voorspelbaar. 

 Hergebruik en herbestemming van de centrale evenals van de bijbehorende havens, opslagtanks, 

kantoren, woningen en andere installaties is gelet op de grote omvang en aard en schaal een 

gecompliceerde opgave. 

 Deze opgave stelt vergt een verantwoorde opstelling van zowel de gemeentelijke als provinciale 

overheden als van de eigenaar van het complex. 
 

De overwegingen 

 De diverse participanten die bij het proces van herontwikkeling zijn betrokken hebben 

verschillende, soms uiteenlopende belangen. O.a.: 

 het financiele belang van een hoge verkoopwaarde; 

 het belang om de centrale als voormalig industrieel complex herkenbaar te houden; 

 het stedenbouwkundig, landschappelijk en planologische belang bij het zoeken naar 

nieuwe functies; 

 het stimuleren van economisch en innovatieve vormen hergebruik;  

 het intensieve en duurzame hergebruik van opstallen en gronden. 

 Het complex ligt op een gevoelige locatie aan de Zwolse stadsrand in de IJsselzone. 

 Het ontwikkelen van plannen voor herbenutting van het Harculo-complex vergt een zorgvuldig 

proces, de nodige tijd en deskundigheid.  
 

De verklaring 

Gelet op de veelheid van belangen en de gecompliceerdheid van de opgave verklaren de drie 

bovenstaande partijen het volgende: 

 

 Electrabel Nederland b.v., de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle zullen zich inzetten om 

na het buiten gebruik raken van de Harculo-centrale een vorm van hergebruik na te streven dat 

recht doet aan de bovengenoemde belangen. 

 Zij zullen daartoe een werkwijze en proces en afspreken dat waarborgen biedt voor een deskundige 

planontwikkeling en waarvoor voldoende tijd wordt uitgetrokken. 

 De provincie en gemeente zullen vanuit hun de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, economie, 

cultuur en milieu op gecoördineerde wijze bijdragen aan een samenhangend ontwikkelingsplan. 

 Electrabel Nederland b.v. zal bij de afweging van het financiele gewin ook het maatschappelijke 

belang van de toekomstplannen in haar afweging meenemen. 
 
(Harculo intentieverklaring. 05-08-2002) 


