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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van
de HAP over Pioniers, European Baseball League en
de Major League Baseball

Geachte heer, mevrouw
Op 26 maart en 4 april jl. ontvingen wij een aantal schriftelijke vragen van de fractie van de
HAP over Pioniers, European Baseball League en de Major League Baseball. Onderstaand
treft u de beantwoording aan.
Vraag 1: Op 24 januari j/. heeft mijn fractie in de actualiteitenrondvraag vragen gesteld mbt
Major League Baseball (MLB) bij Pioniers in Haarlemmermeer.
Wij hebben het college daar onder meer verzocht eerder gestelde vragen van mijn fractie zo
spoedig mogelijk alsnog volledig te beantwoorden. De portefeuillehouder was van mening
dat er geen onbeantwoorde vragen waren, daarom hieronder (omkaderd) voor de helderheid
de bedoelde vragen, met daarbij het verzoek deze per omgaande met de kennis van nu
volledig te beantwoorden.

18-3-2009 A/V inzake Raadsvoorste/2009/1741 'Hoofddorp
Uitgangspunten

Pioniers~

Nota van

De tweede vraag:
2. In beslispunt 3c staat "(....)bijdrage van de Hoofddorp Pioniers". Kunt u aangeven welk
bedrag u hiermee bedoelt?
Antwoord:
Deze bijdrage is een punt van onderhandeling tussen de gemeente en de Hoofddorp
Pioniers en hier zijn derhalve nog geen afspraken over gemaakt. Hier hopen we voor de
zomer duidelijkheid over te hebben.
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De derde vraag:
In beslispunt 3c staat "( .. .) eventuele sponsorbijdragen;". Van welke raming is het college
uitgegaan?
Antwoord:
In de berekening is geen bijdrage opgenomen, maar we zetten in op extra
financieringsbronnen met behulp van een expert op het gebied van sportmarketing en
sponsoring. Gelet op de vele netwerken van deze expert binnen de honkbalwereld, zijn er
kansen op het binnenhalen van de EBL-gelden en andere sponsorbijdragen

Gezien het feit dat we inmiddels vier jaar verder zijn, gaan we er vanuit dat op beide vragen
inmiddels exacte antwoorden te geven zijn. Deze zien we dan ook graag per omgaande
tegemoet.
Nogmaals de vraag: In beslispunt 3c staat "(....)bijdrage van de Hoofddorp Pioniers". Kunt u
aangeven welk bedrag u hiermee bedoelt?
Aanvullend antwoord: Stichting ETO investeert zelf € 600.000 in het sportcomplex.

Vraag 2: Waar uw college in zijn beantwoording spreekt over 'het binnenhalen van EBLgelden' horen wij graag welke 'gelden' u hiermee bedoelt, welke inspanningen u -en
mogelijke derden- hiervoor de afgelopen vier jaar heeft gedaan en tot welke resultaten dat
heeft geleid.
Antwoord: in de brief van de MLB met datum 28 november 2012 geeft de MLB aan dat zij
zich gaan inzetten om via sponsoren en andere relaties de kosten voor onderdelen van het
project te verlagen. Op dit moment wordt in samenwerking met de MLB verschillende
materialen ingekocht.

Vraag 3: Op 11 oktober 2011 ontving mijn fractie de beantwoording van onze vragen
gedateerd 30 september 2011 inzake Major League Baseball. De antwoorden zijn naar de
mening van mijn fractie niet volledig én niet altijd antwoorden die ingaan op de gestelde
vraag (m.n. vragen 1, 4, 5, 7 en 8). Tijdens genoemde actualiteitenrondvraag in januari jl.
heb ik het college verzocht eerder gestelde vragen van mijn fractie zo spoedig mogelijk
alsnog volledig te beantwoorden, mede ter voorbereiding op een door mijn fractie
geïnitieerde sessie over dit onderwerp. Wij verzoeken uw college dringend de vragen
volledig te beantwoorden, met de kennis van nu.
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Antwoord: hierbij de antwoorden op genoemde vragen 1, 4, 5, 7 en 8.
Vraag 1: is het college bekend met deze berichtgeving en zijn genoemde uitspraken
correct weergegeven?
Antwoord: deze berichtgeving is ons bekend. De genoemde uitspraken zijn niet
volledig weergegeven.
Vraag 4: kan het college de raad per omgaande de door de portefeuillehouder Sport
genoemde begroting doen toekomen, indien noodzakelijk onder geheimhouding?
Antwoord: zoals eerder gemeld in onze brief van 30 september 2011 is het bidbook
vertrouwelijk en is het college mondeling geïnformeerd over het presenteren van het
bidbook bij de MLB. Het bidbook beantwoordt "slechts" de vraag naar
randvoorwaarden en condities op basis waarvan de MLB bepaalt of het spelen van
wedstrijden in Hoofddorp als levensvatbaar alternatief kan worden beschouwd. Op 11
april a.s. wordt de raad op hoofdlijnen geïnformeerd over de inhoud van het bidbook
en de businesscase. Dit is vertrouwelijke bedrijfsinformatie.
Vraag 5: kan het college aangeven welk deel van de genoemde € 1,5 miljoen voor
compensatie van inkomstenderving van MLB profhonkbalclubs vanuit de
Haarlemmermeerse begroting zal worden bekostigd?
Antwoord: er wordt vanuit de gemeentelijke begroting geen geld beschikbaar gesteld
voor de compensatie van de inkomstenderving van MLB clubs.
Vraag 7: wij maken uit de berichtgeving op dat de nieuw te bouwen accommodatie
van de Pioniers aangepast gaat worden ten opzichte van eerdere in de raad
besproken plannen, is die conclusie terecht?
Antwoord: nee dat is niet correct. Wij blijven binnen het budget dat door de raad is
vastgesteld.
Vraag 8: zo ja, kan het college de raad zo spoedig mogelijk informeren over deze
aanpassingen en de daarmee gepaard gaande kosten, met inbegrip van het aandeel
dat het gemeentebestuur van Amsterdam mogelijk voor haar rekening zal nemen?
Antwoord: het huidige ontwerp van het sportcomplex voldoet aan de eisen en
randvoorwaarden zoals deze zijn gesteld in de IBAF (Europese eisen honkbal), ISF
(Europese eisen softbal) en de KNBSB. Deze kosten blijven binnen het budget dat uw
raad in 2008 heeft vastgesteld.

Vraag 4: Wij verzoeken u de bedoelde businesscase als onderdeel van het bidbaak zo
spoedig mogelijk aan de raad ter beschikking te stellen. Indien u dit noodzakelijk acht kan dit
onder geheimhouding.
Antwoord: zie de beantwoording van de vragen onder vraag 3.
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Vraag 5: Op 23 maart 2013 heeft in de pers een uitspraak gestaan van het college mbt het
EBL, te weten 'Het EBL heeft de status van een plan dat moet worden uitgewerkt en
uitgevoerd'. Over dat plan werd al gesproken in 2009.
Kunt u ons aangeven wat -vier jaar later- de status is van dit 'plan', welke inspanningen u -en
mogelijke derden- hiervoor de afgelopen vier jaar heeft gedaan en tot welke resultaten dat
heeft geleid?
Antwoord: De opzet van de EBL is nog in ontwikkeling. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt
bij de verschillende nationale bonden en overkoepelend orgaan.

Vraag 6: Wij verzoeken u het bedoelde plan zo spoedig mogelijk aan de raad ter beschikking
te stellen.
Antwoord: wij kunnen u in deze alleen verwijzen naar de betrokken partijen waaronder de
KNBSB.

Vraag 7: Met de Nota van B&W 2010.0007065 'Garantstelling Stichting ETO /Stichting
Topsport Haarlemmermeer STH' d.d. 18 februari 2010 stelt u zich garant voor een
geldlening tbv STH, via een constructie waarbij Stichting ETO een lening afsluit bij BING, tbv
een geldlening die Stichting ETO verstrekt aan STH.
Kunt u ons aangeven of alle in de Nota van B&W beschreven documenten getekend zijn
door betrokkenen en daarmee rechtsgeldig zijn?
Antwoord: alle documenten, die getekend zouden moeten worden door de bestuursleden
van de Stichting ETO, zijn getekend. De tekeningsbevoegdheid van de personen is gecheckt
met de vigerende inschrijvingen in de openbare registers.

Vraag 8: Kunt u ons aangeven of sinds de garantstelling betrokkenen alle voorwaarden van
de in de nota beschreven documenten zijn nagekomen?
Antwoord: de voorwaarden, zoals die met de Stichting zijn overeengekomen, worden strikt
nageleefd.

Vraag 9: Kunt u ons aangeven of de garantstelling nog geldt of inmiddels is opgeheven en

zo ja, wat het restant bedrag is waarvoor de garantstelling van de gemeente
Haarlemmermeer nog geldt en voor welke termijn deze nog geldt?
Antwoord: de garantstelling van de gemeente loopt gedurende de 10 jarige looptijd van de
lening af. De geprognosticeerde stand van de garantie na 2 jaar aflossingen zou per saldo
€ 70.000 bedragen, doch de werkelijke stand van de garantie bedraagt per saldo € 60.000.
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Vraag 10: Wij begrijpen dat AYBBP opdrachtnemer is van een specifieke opdracht (in het
kader van MLB) van de gemeente Haarlemmermeer. Deze opdracht zou in ieder geval het
formuleren van het bidbaak (inclusief businesscase) als het bid zelf omvatten.
In dit verband horen wij graag de exacte opdrachtformulering van het college aan
opdrachtnemer A YBBP en krijgen we graag de beschikking over het door A YBBP
geformuleerde 'concept voor het realiseren van een tijdelijke en flexibele stadioncapaciteit
van 30.000 toeschouwers om daarmee de komst van de MLB en een serie van 3
seizoensopeningswedstrijden mogelijk te maken'.
Antwoord: De opdrachtgevende partijen voor het bid zijn de gemeente Amsterdam,
gemeente Haarlemmermeer en de KNBSB. Het concept voor het realiseren van het tijdelijke
stadion maakt onderdeel uit van het bid. Een architect voor tijdelijke stadionbouw heeft een
studie gedaan naar de mogelijkheden voor een tijdelijk stadion op het nieuwe sportcomplex.
In de raadssessie van 11 april wordt u verder geïnformeerd over dit concept.

Vraag 11: Daarnaast krijgt mijn fractie graag inzicht in hetgeen A YBBP tot nu toe heeft
gerealiseerd tbv de gemeente Haarlemmermeer.
Kunt u ons aangeven welk deel van de opdracht(en) inmiddels gerealiseerd is en wat er nog
gebeuren moet op basis van het door A YBBP geformuleerde 'concept'?

Antwoord: de bidfase is afgerond. Daarnaast heeft AYBBP de voorbereiding afronding MLB
onderhandeling, het beoordelen van de haalbaarheid van het evenement aan de hand van
een kostenbegroting en strategie voor sponsoring, ticketting, hospitality en sales.

Vraag 12: Kunt u ons aangeven wat de exacte stichtingskosten zijn van de bouw van het
totale complex van Pioniers, uitgaande van prijspeil 2013? Kunt u aangeven of er indexering
van eerder gehanteerde prijspeilberekeningen heeft plaatsgevonden en hoe zich dat heeft
vertaald in de aanneemsom? Sinds het eerste kwartaal van 2009 is er immers sprake van
een forse daling van de BOB-index.

Antwoord: de totale kosten voor de verplaatsing van de Pioniers passen in het geïndexeerde
budget dat de raad beschikbaar heeft gesteld. Voor het project is een bedrag beschikbaar
van € 11,9 miljoen, prijspeil1 januari 2012. We hebben in 2012 de aanbesteding gedaan. De
aanneemsom past binnen het beschikbare budget. De bouwkosten van het gebouw zijn in
2012 door een externe bouwkostendeskundige beoordeeld. De prijs van het gebouw is
marktconform.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de burgemeester,

