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Beantwoording vragen fractie over grondpositie Van der
Valk

Verzenddatum

O 7 DEC. 2011

Geachte heer, mevrouw,
Op 16 november 201 1 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van S R H over
grondpositie Van der Valk. Onderstaand treft u d e beantwoording aan.
Vraag l: In uw antwoord van uw brief met kenmerk 2011.0037032 aan de fractie van SRH,
geeft u aan geen antwoord op de vragen te willen geven die SRH aan u stelde, ~nzakede
grondposities van de gronden in handen zijnde van Van der Valk aan de A4. De vragen van
SRH waren gericht om duidelijk te krijgen wie de belangen behartigt en
onderhandelt namens Van der Valk. U geeft aan dat het college geen antwoord op de
vragen wenst te geven omdat de zaak eventueel onder de rechter ligt. SRH heeft geen
rechtszaken lopen tegen van der Valk en ook Beusenberg heeft geen rechtszaken lopen
tegen van der Valk. Het bevreemdt SRH dan ook dat het college dit argument gebruikt. De
fractie van SRH stelt vragen aan het college en verwacht daar gewoon antwoord op te
krijgen. Dus bij deze vraagt de fractie van SRH o m de door de fractie van SRH gestelde
vragen aan het college, alsnog beanfwoord te krijgen. De fractie van SRH is bezig met
verschillende onderzoeken in onze gemeente, d e fractie van SRH heeft het recht
vragen te stellen aan het college om haar controlerende taken te kunnen uitvoeren, het
college heeft de plicht deze vragen te beantwoorden. Wij verwachten dat uw college de
gestelde vragen van SRH zo spoedig mogelijk beanfwoord.

Antwoord: ook bij herhaling van de vraag blijven wij bij ons antwoord zoals verwoord d.d. 5
oktober 201 1, kenmerk 201 1158208.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemee
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