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Geachte heer, mevrouw,
Op 14 en 19 maart 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van SRH over
hotelontwikkeling Zuidrand. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Kan het College aangeven, waarom het College ervoor heeft gekozen om de niet getekende
overeenkomst aan de Raad voor te leggen?

Antwoord: de raad heeft de door de ontwikkelende partij getekende overeenkomst, zoals
deze op 5 maart jl. is behandeld in het college, toegezonden gekregen. Definitieve
ondertekening volgt altijd na de behandeling en het akkoord van het college.

Vraag 2:
Kan het College aangeven, op welke termijn u de door de fractie van SRH opgevraagde
stukken wil of kunt aanleveren?

Op 14 maart jl. ontvingen wij via de griffie het volgende verzoek van de fractie SRH: "In de
Informeer staat de aankondiging van en het artikel over "Chinese sterren aan de Zuidrand"
te lezen. In voornoemd artikel staat te lezen dat de gemeente en ontwikkelaar CCWH een
erfpachtovereenkomst hebben gesloten op 7 maart jl. De fractie van SRH zou graag alle
voorhanden zijnde informatie willen ontvangen, zoals gespreksverslagen, emails, eerdere
overeenkomsten en dergelijke. Tevens zou de fractie van SRH de getekende overeenko st
van 7 maart jl. willen ontvangen."
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Antwoord: wij staan een open informatieverstrekking voor van het college aan de raad
zoals vastgelegd in artikel 169 van de gemeentewet. Daarbij is het echter wel zaak oog
te houden voor het afgewogen geheel aan afspraken en werkwijzen die ten grondslag
liggen aan de wijze waarop de controlerende taak van de raad op het financiële beheer
wordt vormgegeven. Voornoemde erfpachtovereenkomst past binnen het door uw raad
vastgestelde Grondprijzenbeleid en de grondexploitatie Zuidrand.
Daarnaast menen wij dat we bij onze overwegingen omtrent betreffend verzoek van de
fractie SRH ook de zakelijke belangstelling van de heer Beusenberg voor de verwerving van
het ernaast gelegen deel van de Zuidrand en onze laatste brief aan hem dienaangaande
moeten betrekken. In dat licht achten wij het passender om wel de door beide partijen
getekende overeenkomst onder geheimhouding ter beschikking te stellen, maar niet de
overige gevraagde stukken uit het onderhandelingsdossier.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de ur
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