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Geachte heer, mevrouw,
Vandaag heeft wethouder Van Dijk, in overleg en met onze instemming en steun, aangifte
gedaan wegens laster en valse aangifte door de heer Beusenberg.
Wij vertrouwen hierop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de g
de secretaris,
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Wethouder van Dijk doet aangifte wegens laster en
valse aangifte door Beusenberg
Wethouder Arthur van Dijk is er klaar mee: "Meneer Beusenberg meent nu ook
mijn naam te grabbel te moeten gooien in de media en dat accepteer ik niet. Ik heb
vanmorgen aangifte gedaan wegens laster. Het moet eens over zijn dat te pas en
onpas bestuurders en ambtenaren in de krant voor van alles en nog wat
uitgemaakt worden door hem. Ik doe mijn werk al acht jaar, waarbij integriteit voor
mij een belangrijke waarde is. Dat ik word weggezet als leugenaar raakt mij zeer en
ik laat het er niet bij zitten."
Aanleiding is de beschuldiging en aangifte door de heer Beusenberg wegens meineed
tijdens een getuigenverhoor. De aangifte is echter gebaseerd op onjuistheden. Deze
onjuistheden worden ook door TenneT onderschreven.

Achtergrondinformatie
Het onderwerp van gesprek is het eigendom van grond in De Liede West. De heer
Beusenberg meent te hebben gelezen in informatie van TenneT dat de grond van
TenneT is. Dit is echter niet het geval. De grond is nog in eigendom van de gemeente.
Tijdens het getuigenverhoor op 16 mei jl. verklaarde wethouder Van Dijk dat de
gemeente eigenaar is van de gronden waarvan meneer Beusenberg beweert dat het niet
zo is. Citaat uit getuigenverhoor: "Tof op de dag van vandaag is de gemeente eigenaar
van de desfQdsvan Beusenberg aangekochfe gronden." Dit is een correcte weergave
van de feitelijke eigendomssituatie.
Bij het kadaster staat de gemeente Haarlemmermeer nog steeds als eigenaar vermeld.
De gemeente heeft, onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring, een
ruilovereenkomst met Tennet gesloten voor een gedeelte van deze gronden. De
notariële akte zal wat de contractpartijen betreft uiterlijk 1 januari 2013 passeren of
zoveel eerder of later als partijen overeen zullen komen. Zoals uit het register van het
kadaster blijkt, is de gemeente dus ook nog steeds eigenaar.

Context
Het is van belang om goed voor ogen te houden dat wethouder Van Dijk zijn uitspraken
heeft gedaan als getuige in een proces waarin de heer Beusenberg een voormalig
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ambtenaar van de gemeente beschuldigt van misleiding in de grondtransactie in 2004
tussen de gemeente en de heer Beusenberg in De Liede West. Uit oogpunt van
zorgvuldigheid is het van belang dat er een feitelijk antwoord is gegeven op de daar
gestelde vraag of de grond in bezit is van de gemeente. Dat heeft wethouder Van Dijk
dan ook gedaan.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie.
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Marie-José Clomp - Bestuursvoorlichter van wethouder Arthur van Dijk,
023 - 5676936 / 06 30 30 1888 marie.iose.clomp@haarlemmermeer.nl
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