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Geachte heer, mevrouw, 

Op donderdagmiddag 11 oktober jl. is de informatieve bijeenkomst met projectpresentaties 
geweest, in het kader van het tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken (tMPG) 
01-07-2012. Tijdens deze bijeenkomst zijn enkele vragen gesteld. Met deze brief ontvangt u 
de antwoorden. 

project Nieuw-Vennep Zuid 
1. Wat is de netto contante waarde van dit project zonder toevoeging van de 

voormalige tennisgronden? 
Antw: De netto contante waarde zonder de toevoeging zou ca. € 8,O mln. zijn geweest. 

2. Met hoeveel m2 neemt het aanbod toe door toevoeging van de voormalige 
tennisgronden, hoeveel m2 bedraagt het aanbod op het terrein van de 
Wilhelminahoeveen met hoeveel jaar is de fasering van het project Nieuw-Vennep 
Zuid aangepast? 

Antw: Het aantal m2 is resp. 1,5 ha. en 7 ha. De looptijd van het project is van 2022 verlengd 
naar 2028. Overigens is met de prospectie op standlijn 01-07-201 1 de looptijd reeds 
verlengd van 201 5 naar 2022. 

project Beukenhorst Zuid 
3. Op pag. 151 staat de zin "Binnen het plangebied, tegen Beukenhorst-Zuid aan ligt 

de monumentale boerderij Den Burgh." Boerderij Den Burgh maakt toch onderdeel 
uit van het project Beukenhorst Zuid? 

Antw: Dat is juist. 
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project Boseilanden 
4. Voor de herziene grondexploitatie Boseilanden wordt een nieuw investeringskrediet 

aangevraagd van E 5,8 mln. Welke investeringen betreft dit? 

Antw: De investeringen betreffen o.a. de aanleg van de Duinpadbrug, bodemsanering 
kleiduiventerrein, bouwrijpmaken waterkavels, verhardingen wegen en fietspaden, verlichting 
en afwerking met basaltstenen. Voor alle herzieningsprojecten (6x) wordt overigens een 
nieuw investerings- én VTA-krediet voor de resterende looptijd aangevraagd. 

Hoogachtend, 
namens h t college van burgemeester en wethouders, R n 
J.J. Nobe j I/ 

onen, Groen en Recreatie 




