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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van
de HAP over de Andreas Hoeve

Verzenddatum

2 0 MAARI 2013

Geachte heer, mevrouw,
Op 7 maart 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de
Andreas Hoeve. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Waarom heeft de portefeuillehouder, ondanks dat dit is afgesproken met mijn fractie, nog
steeds geen contact opgenomen met de eigenaren van de Andreashoeve?
Antwoord: Ambtelijk is er meerdere keren gesproken met de eigenaren. In deze gesprekken
is veelvuldig gesproken over de plannen die gemaakt moesten worden of aangeleverd
worden. Hier is echter nooit gehoor aangegeven, of althans niet in de mate waarin het
proces van restauratie verder gebracht kon worden. Om het belang van restauratie, en de
daarbij behorende plannen, nogmaals te onderstrepen richting eigenaren heeft de
portefeuillehouder het initiatief genomen tot een afspraak met de eigenaren. Dit gesprek zal
plaatsvinden op 11 april a.s.

Vraag 2:
Wat is er gebeurd met alle informatie die in het verleden door de eigenaren van de
Andreashoeve is aangeleverd?
Antwoord: Naar aanleiding van aangeleverde informatie zijn wij steeds in gesprek getreden
met de eigenaren. De aangeleverde informatie is nooit voldoende concreet genoeg geweest.
In gesprekken met de eigenaren hebben wij dit regelmatig toegelicht en ondersteuning
aangeboden. Aanvullende informatie die nodig is om tot een gedegen restauratie te komen
is echter nooit aangeleverd.
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Vraag 3:
Heeft het college geverifieerd of de informatie waar u in uw brief van 15 november 2011 om
vraagt, niet al eerder is aangeleverd en in het bezit is van de gemeente?
Antwoord: Er is ons geen brief bekend van datum 15 november 2011. Wel is er op 15 juni
2011 een brief gestuurd naar de eigenaren, met de vraag om aanvullende gegevens zoals
een restauratieplan, bedrijfsplan en een begroting. Deze waren niet, of in ieder geval niet in
voldoende mate, aanwezig bij de gemeente. Om dit te kunnen volbrengen is ambtelijke
ondersteuning aangeboden. Ook hebben we aangeboden om een deel van de kosten, die
gemaakt worden voor het tot stand brengen van de plannen, te vergoeden. Op 5 oktober
2011 is er een overleg tussen gemeente, eigenaren en de restauratie aannemer geweest.
Doel van het gesprek was om te praten over de restauratie en de kosten die daaruit voort
komen. Met de restauratie aannemer en de eigenaren is afgesproken dat men tot een beter
uitgewerkte begroting zou komen dan de stelposten die we nu tot onze beschikking hebben.
Deze hebben we echter tot op heden nog niet ontvangen.

Vraag 4:
Heeft het college, zoals eerder aan HAP beloofd, naast het contact met de provincie, ook al
contact gehad met het Rijk over deze kwestie en, zo ja, wat is daar de uitkomst van?
Antwoord: Wij hebben in deze geen contact gezocht met het Rijk, aangezien, zoals we ook
in de beantwoording van vragen van uw fractie van 20 april jl. hadden aangegeven, het Rijk
pas komt kijken indien er een concrete aanvraag ligt. Indien er sprake is van een concreet
bouwplan zal er bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een ontheffing aangevraagd
moeten worden voor het Luchthaven lndelingsbesluit (LIB). Wel kan er voor subsidie wellicht
aanspraak gemaakt worden op rijksgelden. Hiervoor dient er echter wel eerst een
restauratieplan met uitgebreide begroting te komen.

Vraag 5:
Geldt voor het college nog steeds dat de Andreashoeve als oudste hoeve van
Haarlemmermeer, behouden moet blijven?
Antwoord: Wij hechten als gemeente groot belang aan het behoud van ons cultureel
erfgoed. We hebben hier als gemeente echter niet de volledige verantwoordelijkheid in.
Deze ligt in eerste instantie bij de eigenaren. Er zal vanuit de gemeente, zover mogelijk,
medewerking verleend worden indien de eigenaren hun plannen met betrekking tot de
restauratie van de hoeve ten uitvoer willen brengen.
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Vraag 6:
Is het college bereid om zich hier nadrukkelijker voor in te spannen dan tot op heden is
gebeurd?

Antwoord: Zoals wij u ook op 20 april hebben bericht:
"De Andreashoeve heeft vanuit het college de afgelopen jaren grote bestuurlijke aandacht
gekregen. Het zal dit ook blijven krijgen met als doel, door middel van goede samenwerking,
te kunnen komen tot behoud van de hoeve. Intensivering van de aandacht op de
Andreashoeve zal echter niet tot het gewenste effect leiden indien er vanuit de eigenaren
van de hoeve niet de gewenste medewerking wordt verleend. Aangezien de Andreashoeve
een privé eigendom is en een rijksmonument betreft zijn de opties vanuit de gemeente
beperkt. Er zal vanuit de gemeente echter alle medewerking verleend worden indien de
eigenaren hun plannen met betrekking tot de restauratie van de hoeve ten uitvoer willen
brengen."

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