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Geachte heer, mevrouw,
Op 4 april 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over Major
League Baseball in Haarlemmermeer. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag l:
Kunt u ons aangeven hoe de beschreven "afstemming" met de gemeente Amsterdam, de
Koninklijke Nederlandse Baseball en Softbal1 Bond en NOC/NSF heeft plaatsgevonden wat
daarvan de resultaten zijn?
Antwoord: Er vindt nog immer periodiek overleg plaatsen tussen genoemde partijen over de
businesscase. Zodra het overleg tot resultaten heeft geleid, zullen wij u nader informeren.

Vraag 2:
Is de beschreven "uitwerking" inmiddels aan het college aangeboden?
Antwoord: De businesscase heeft tot doel te komen tot een sluitende begroting. De
definitieve begroting is nog niet vastgesteld door de deelnemende overlegpartners.

Vraag 3:
Is het bidbook, dat al in september mede namens uw college aan de MLB organisatie in New
York is aangeboden, inmiddels door het college besproken en zo ja, waf was hiervan de,_..-.._.-..
uitkomst.
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Antwoord: Zoals gemeld in onze brief van 30 september 201 1 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.

Vraag 4:
Is het bidbook inmiddels door het college vastgesteld?
Antwoord: Zie onze beantwoording van vraag 3.

Vraag 5:
Is de businesscase, onderdeel van het bidbook, inmiddels door het college besproken en zo
ja, wat was hiervan de uitkomst?
Antwoord: De uitwerking van de businesscase tot een sluitende begroting is - zoals
beschreven in de beantwoording van vraag 1 en 2 - "work in progress" en niet in het college
besproken.

Vraag 6:
Is de businesscase inmiddels door het college vastgesteld?
Antwoord: Zie de beantwoording van vraag 5.

Vraag 7:
Kunt u hef bidbook, inclusief de businesscase, zo spoedig mogelijk aan de raad ter
beschikking stellen.
Antwoord: Indien de businesscase definitief is, worden de raad en relevante derde partijen
daar vanzelfsprekend over geinformeerd.

Vraag 8:
Kunt u ons aangeven of er wel of geen sprake is van aanpassingen ten opzichte van eerdere
in de raad besproken plannen?
Antwoord: De accommodatie beantwoordt aan de wenselijke eisen voor (inter) nationaal
honkbal en blijft binnen de door de raad vastgesteld financiële kaders.
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Vraag 9:
Zo ja, kunt u de raad informeren welke aanpassingen er zijn gedaan en hoe het door de raad
beschikbaar gesfelde budget zal worden besteed.
Antwoord: Het complex wordt binnen het door de raad vastgestelde budget gerealiseerd.

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

