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Geachte heer, mevrouw,
Op 13 maart 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van SRH over aankoop
Gijzenbergterrein. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Heeft de gemeente bovengenoemde gronden rechtstreeks van de eigenaar gekocht?
Antwoord: Ja.

Vraag 2:
Was dat de heer of mevrouw of de familie Gijzenberg zelf juridische en!of economische
eigenaar van voornoemde gronden?
Antwoord: Uit de (openbare) akte blijkt, dat de heren L. enK. Gijzenberg, gezamenlijk
aangeduid als "verkoper", volledig eigenaar waren van de aangekochte gronden.

Vraag 3:
/s het bedrag dat is betaald door de gemeente aan bovengenoemde eigenaar betaald?
Antwoord: Ja. De koopsom is via de notaris aan bovengenoemde eigenaren betaald.

Vraag 4:
Of was er sprake van één of meerdere juridische of economische eigendomssituaties?
Antwoord: Nee. Uit het kadastraal onderzoek van de notaris is niet gebleken dat er sprake
was van één of meer juridische of economische eigendomssituaties.
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Vraag 5:
Klopt de aantal vierkante meters van voornoemde locatie zoals aangegeven in het Overzicht
Strategische Gronden?
Antwoord: De op het overzicht Strategische Gronden genoemde gronden hebben betrekking
op meer dan alleen het Gijzenbergterrein. We hebben deze gegevens uit onze eerdere
planning & controldocumenten en Meerjaren Perspectief Grondzaken ((t)MPG)
overgenomen. Naar aanleiding van uw vragen hebben we dit nogmaals bekeken en hebben
2
we geconstateerd dat het aantal m , dat is overgebleven na verkoop aan Rijkswaterstaat te
hoog is weergegeven op het Overzicht Strategische gronden (bijlage 4 van het raadsvoorstel
"strategische grondvoorraad"). Wij zullen deze omissie in het eerstvolgende (t)MPG
herstellen.

Vraag 6:
Of was voornoemde kavel groter of kleiner dan in de Strategische Overzichten.
Antwoord: zie vraag 5.

Vraag 7:
Is bovenstaande aankoop een enkele aankoop, of is er een koppelaankoop geweest met
andere locaties of een combinatie daarvan?
Antwoord: Een enkele aankoop.

Vraag 8:
Kunt u aangeven waarom er zoveel geld is betaald door de gemeente voor voornoemde
locatie?
Antwoord: Het betreft de strategische aankoop van gronden, die voor een deel op korte
termijn nodig zijn voor de omlegging van de rijksweg A9, en die voor een deel op korte en
middellange termijn ingezet kunnen worden voor de gebiedsuitwerking van Badhoevedorp in
westelijke richting. Naar het zich laat aanzien, zal het resterende gedeelte voorlopig nog
agrarisch gebruikt kunnen blijven worden. Gelet op het vorenstaande achten wij de prijs, die
is betaald door de gemeente, passend.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de u
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