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Geachte leden van de commissie Beheer 

In de laatste vergadering van de commissie Beheer van 22 mei werd de nota 
Tijdelijke uitgifte van grond voor stadslandbouw besproken. Op een aantal punten 
zou ik nog terugkomen. Met deze brief voldoe ik aan die toezegging. 

Hoe zit het met de BTW-problemathiek? 

In de nota staat aangegeven dat voor 6 van de 7 locaties eerder een grondexploitatie 
was geopend. Om problemen met terugvordering van BTW te voorkomen, wordt 
voor deze locaties geen vergoeding gevraagd en moet er in bakken worden 
gekweekt. Inmiddels is -zoals in de nota stadslandbouw al was aangekondigd -een 
brief aan de Belastingdienst verstuurd met het verzoek om meer duidelijkheid. Ik 
wacht de reactie af en informeer de raad over nieuwe ontwikkelingen. Daamaast 
heb ik toegezegd in de G32 aandacht hiervoor te vragen. 

Kan de hoogte van de huursom worden aangepast? 

Volgens de nota zou voor 1 van 7 locaties huur in rekening worden gebracht. 
Vanwege de geconstateerde ongelijkheid en de in uw commissie breed uitgesproken 
wens alle locaties vrij van huur uit te geven, is besloten dat voor dit jaar te doen. 
Hoe in 2015 hiermee om te gaan, is afhankelijk van de reactie van de 
Belastingdienst. 

Kunnen de bakken van de Amsterdamsevaart worden hergebmikt? 

Navraag heeft geleerd dat deze bakken pas over een jaar beschikbaar komen. Een 
aantal ervan zal dan overigens vanwege de onderhoudstoestand niet meer te 
gebmiken zijn. Met het Platform Haarlem Groener overleg ik over de mogelijk nog 
wel te gebmiken bakken. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113441 



Hoe zit het met een mogelijke verplaatsing van de volkstuinen van Nooit Rust naar 
het Westelijk Tuinbouwgebied? 

Over de stand van zaken bij de planvorming over het Westelijk Tuinbouwgebied 
heeft mijn voorganger op 3 februari 2014 een brief aan de leden van uw commissie 
verstuurd. (Zie BIS nummer 36516) 
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Met vriendelijke groet, 

drs. Cora-Yfke Sikkema 


