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Uw brief Verzenddatum 

Ons kenmerk 13.0059850 
Bij lage(n) Kaart grenscorrectie 

Onderwerp Beantwoording vraag WD grenscorrectie Park21 3 1 MEI 2013 

Geachte heer, mevrouw, 

Tijdens de raadssessie van 16 mei j .I. is met u gesproken over de voortgang van Park21 . 
Naar aanleiding van een vraag van Dhr. de Baat (WD) over de voortgang van de 

grenscorrectie Nieuw-Vennep heb ik u toegezegd dat er een antwoord wordt nagezonden. 

Deze treft u onderstaand aan. 

Uit de basisregistraties voor adressen en gebouwen (BAG) vloeit voort welk grondgebied tot 

welke plaats behoord. De BAG-grens valt onder de gemeentelijke bevoegdheden, en is 
landelijk geregistreerd. Voor een deel van het gebied van Park21 heeft recent een BAG
grenscorrectie plaatsgevonden . Het deel van Park21-deelgebied 1, waar zich de nieuwe 

locatie van de Hoofddorp Pioniers bevindt, is gewijzigd van Nieuw-Vennep naar Hoofddorp. 
Immers, het was wenselijk dat de honk- en softbalclub haar adres met als woonplaats 

Hoofddorp, kon continueren. Zie de bijgevoegde kaart voor de nieuwe situatie behorend bij 

het BAG-besluit van 1 augustus 2012. 

Nut en noodzaak om het gehele plangebied van Park21 op dit moment onder Hoofddorp te 

laten vallen , -en daarom de BAG-grens voor het gehele gebied te veranderen van Nieuw
Vennep in Hoofddorp- is niet evident, aangezien alle huishoudens/bedrijven woonachtig in 

het parkgebied dan een nieuw adres zullen krijgen , met eventuele schadeloosstellingen voor 
bedrijfsvoering als gevolg . Wij handhaven voor het overige deel van Park21 daarom 

vooralsnog de plaatsnaam Nieuw-Vennep. 
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Ons kenmerk 13.0059850 
Volgvel 2 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

nam ns dezen, 

. n, Groen en Recreatie 
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