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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van
het CDA over het vlottrekken van stads- en
dorpsontwikkeling in de provincie Noord-Holland

2 2 JAN. 2014

Geachte heer, mevrouw.
Op 16 december jl. ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van het CDA over het op
korte termijn vlottrekken van stads- en dorpsontwikkeling in de provincie Noord-Holland.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag 1:
Heeft de gemeente Haarlemmermeer ook vernoemde vraag voorgelegd gekregen en zo ja,
welke projecten zijn voorgelegd?
Antwoord: ja, deze vraag hebben wij voorgelegd gekregen. Wij hebben 18 projecten
voorgelegd, te weten:
Badhoevedorp-Centrum
Tudorpark
Nijverheidsstraat 5-17
Raadhuisplein
TNT complex
Terrazza
Hart van Zwanenburg
Dorpscentrum Rijsenhout

Badhoevedorp-Schuilhoeve
Badhoevedorp-Quatrebras
Nijverheidsstraat 3
Raadhuispleingarage
Ewijkstraat e.o.
Sportpark Toolenburg
PNH Nieuwe kom
Korsholm
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Vraag 2:
Wat is het vervoigtraject voor het nemen van een eventueel besluit door Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland om projecten in onze gemeente in aanmerking te laten komen
voor de hybride aanpak, zoals deze door GS wordt bedoeld?
Antwoord: Gedeputeerde Staten hebben de Provinciale Staten in hun brief van 23 oktober
laten weten dat onder andere het netto rekeningresultaat van 2013 moet worden afgewacht
en indien er een positief netto-saldo is, dit deels te benutten. Gedeputeerde Staten hebben
ook besloten "direct te starten met een nadere analyse van de problematiek en het uitwerken
van de selectiecriteria". Bij de vaststelling van de jaarrekening van de Provincie NoordHolland zal de uitwerking beschikbaar zijn.
Vraag 3:
In hoeverre worden woningcorporaties en projectontwikkelaars benaderd om ook een
aandeel te leveren in het vlottrekken van de projecten?
Antwoord: Gedeputeerde Staten noemen in hun brief het Noord-Hollands
Woningbouwberaad dat begin 2014 van start gaat. Daarin zijn overheid, marktpartijen en
koepelorganisaties betrokken.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

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