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onderwerp Beantwoording vragen van de fractie van de HAP over 
gronden ten behoeve van onderwijshuisvesting in 
Getsewoud-Noord 

Verzenddatum 

1 0 OKT. 2013 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 3 september 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over 
gronden ten behoeve van onderwijshuisvesting in Getsewoud-Noord. Het gaat om de 
gronden met nummer AE 0749/AE 1349 gelegen aan de Uweg 1532 in Nieuw-Vennep. 
Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 
Is het College ervan op de hoogte dat dit perceel in 2002, 2006, 2008 en 2011 is 
aangeboden door de eigenaar met een positief advies van betrokken deskundigen? 

Antwoord: alleen in 2009 hebben wij onderhandeld met een tussenpersoon die handelde 
namens de eigenaar van de genoemde gronden (Uweg 1532 te Nieuw-Vennep). Dit heeft 
geleid tot een koopcontract met voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring. 

Vraag 2: 
Kan het College aangeven waarom het hierop op de diverse momenten niet is ingegaan en 
de voorkeur heeft gegeven aan tijdelijke huisvesting c.q. tijdelijke schoollokalen? 

Antwoord: zie het antwoord op vraag 1. Bij aanbiedingen van gronden aan de gemeente 
wordt een zorgvuldige procedure gevolgd. Hier is een locatieonderzoek onderdeel van. Uit 
het locatieonderzoek is niet onomwonden gebleken dat deze locatie als voorkeur voor 
onderwijshuisvesting naar voren kwam. 
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Vraag 3: 
Kan het College de exacte opdrachtformulering geven en aangeven waarom deze opdracht 
is gegeven? 

Antwoord: de exacte opdrachtformulering luidt "een locatieonderzoek naar basisscholen plus 
opvang in Getsewoud". 

Vraag 4: 
Is het College ervan op de hoogte dat BBN Adviseurs het genoemde perceel heeft 
aangewezen als beste locatie voor permanente huisvesting? 

Antwoord: nee, een andere locatie is als beste optie aangewezen, namelijk de locatie waar 
thans de tijdelijke huisvesting staat. 

Vraag 5: 
Is het Coilege ervan op de hoogte dat in 2009 onderhandelingen hebben plaatsgevonden 
tussen de eigenaar van genoemde percelen en de gemeente en dat dit uiteindelijk niet tot 
een grondoverdracht heeft geleid? 

Antwoord: ja. 

Vraag 6: 
Kan het College aangeven wat de redenen zijn om uiteindelijk van de koop af te zien? 

Antwoord: uiteindelijk bleek dat leerlingen in bestaande gebouwen terecht konden, 
aangevuld met tijdelijke huisvesting in en rond Breedenborgh. 

Vraag 7: 
Kan het College aangeven waarom er in 2011 niet alsnog direct in contact is getreden met 
de eigenaar van het bewuste perceel? 

Antwoord: zie het antwoord op vraag 6. Er was hier geen enkele reden toe. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

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