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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van
Forza! over het krantenartikel in de New York Times
over baseballstadion

Geachte heer, mevrouw,
Op 13 september 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! over het
krantenartikel in de New York Times (verder: NYT) over het baseballstadion.
Alvorens over te gaan tot beantwoording van de door u gestelde schriftelijke vragen is de
opmerking relevant dat het artikel in de NYT d.d. 4 september jl. zonder bemoeienis en
betrokkenheid van de gemeente Haarlemmermeer is opgesteld en vele feitelijke
onjuistheden bevat. Bovendien roept het artikel een sfeer op die niet de onze is.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Is u bekend dat er 200 ton kiel uit Virginla Is overgevlogen ten behoeve van de bouw van het
baseballstadion?
Antwoord: nee, wel is er specifieke grond en gravel vanuit Pennsylvania per boot ingevoerd
vanwege de gewenste specificaties. In totaal betrof dit overigens geen 200 ton, maar 300
ton.
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Vraag 2:
Hoeveel heeft deze stunt de gemeente in totaal gekost?
Antwoord: voor ieder sportpark bestaan vaak specifieke eisen wat betreft onder andere de
materiaalkeuzes, grondsoorten en afmetingen. Dat geldt ook voor het nieuwe baseballpark
van de Pioniers. Deels zijn dit nationale eisen en soms ook internationale. De nu gekochte
grond en gravel voldoen aan deze eisen en zijn niet in Europa verkrijgbaar.
De totale kosten voor de grond en het gravel bedragen circa € 100.000,- inclusief transport.

Vraag 3:
Hoe en waaruit is dit bekostigd?
Antwoord: dit wordt bekostigd uit het door uw raad beschikbaar gestelde krediet.
Vraag 4:
Wat vindt u als college hiervan?
Antwoord: wij hebben hiermee uitvoering gegeven aan het besluit van uw raad.
Vraag 5:
Bent u op de hoogte van alle absurde eisen die de Major League Baseball stelt aan het
baseballstadion?
Antwoord: Major League Baseball (MLB) adviseert de gemeente ten aanzien van 'slimme'
inrichting en materiaalgebruik voor het clubgebouw en de velden, zodat dagelijks gebruik en
eventuele MLB programmering hand in hand kunnen gaan.
Vraag 6:
Bent u van plan ze allemaal in te willigen?
Antwoord: daar waar de adviezen van de MLB bijdragen aan een efficiënt en duurzaam
gebruik van het complex en de beschikbare ruimte binnen het budget worden de adviezen in
overweging genomen.

V/raag 7:
Heeft u zelf ook voorbeelden van eisen, die niet in het krantenartikel worden genoemd, die
op z'n minst discutabel zijn?
Antwoord: nee, adviezen van de MLB hebben geleid tot de gewenste kwaliteit van het
complex binnen de beschikbare middelen.
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Vraag 8:
Wanneer kunnen we de eerste wedstrijd met 30.000 toeschouwers verwachten?
Antwoord: onze eerste prioriteit is het complex voor de start van het nieuwe honkbalseizoen
conform de specificaties op te leveren, zodat de club De Pioniers vanaf het voorjaar van
2014 het park kan gebruiken. Dit geldt zowel voor het eerste team als voor alle lagere
teams. Over het faciliteren van grotere wedstrijden hebben wij op dit moment geen ander
nieuws dan wat wij u eerder hebben gemeld; overigens ligt het aantal toeschouwers buiten
onze invloedsfeer.
Het bewuste artikel vindt u hier:
httpJ/www.nvtimes. com/2013/09/05/sports/baseball/buildina-it-amid-arumbles-and-hopinafans-come.html?paQewanted=1 & r=4&smid=tw-share

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de burgêm^ester,
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