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Voortgang Verenigde Polders 

Geachte leden. 

Via deze brief informeer ik u over de stand van zaken en de voortgang op het 
dossier Verenigde Polders (Stokman). Dit dossier kent een lange geschiedenis, die 
hieronder ook nog even kort wordt beschreven. 
Met deze brief kom ik ook de toezeggingen na aan fractie CDA, dhr. Visser (BAZ 
2014/262319), en fractie ActiePartij, rondvraag van mevrouw Crul in uw 
commissie dd. 19 februari jongstleden. 

Al geruime tijd gebruikt de heer Stokman een aantal, aan de gemeente Haarlem in 
eigendom behorende, percelen weiland gelegen aan de Zuid-Schalkwijkerweg. 
Deze zijn beter bekend als de Verenigde Polders. 
Tot 1 november 1989 bestond tussen de heer Stokman en de gemeente een 
pachtovereenkomst. Op 1 november 1989 is deze pachtovereenkomst formeel 
beëindigd. Reden van de beëindiging was in eerst instantie de wens van de 
gemeente om op deze gronden woningbouw te realiseren en in een later stadium de 
wens om op deze gronden natuurontwikkeling te bevorderen. Beide wensen hebben 
uiteindelijk niet geleid tot bestuurlijke besluitvorming. 

Sinds 1 november 1989 heeft de heer Stokman de percelen land 'om niet' in 
gebruik. De gemeente heeft een juridische procedure gevoerd om dit gebruik te 
beëindigen en zo weer vrij over deze gronden te kunnen beschikken. De rechtbank 
heeft in eerste aanleg echter anders beslist. De gemeente is over dit vonnis in hoger 
beroep gegaan bij het gerechtshof. Deze procedure is geëindigd in een tussen 
partijen getroffen schikking die is vastgelegd in het proces-verbaal van (niet 
gehouden) comparitie van partijen d.d. 25 april 2007. 

In 2014 zijn informele gesprekken gevoerd met de huidige gebruiker om tot een 
oplossing te komen, maar deze hebben helaas niet tot overeenstemming geleid. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14 023 



Om deze reden zijn toen voorbereidingen getroffen voor een formele brief met een 
uitnodiging tot verdere formele gesprekken, waarmee uitvoering wordt gegeven aan 
de schikking uit 2007. Deze formele briefis op 6 februari 2015 aan de gebruikers 
verzonden. Daarmee loopt, conform het hierover gestelde in de 
schikkingsovereenkomst, vanaf 6 februari j l . de periode van 4 maanden om tot 
overeenstemming te komen. 

Uitgangspunt bij de schikkingsovereenkomst is dat er binnen 2 maanden na de 
formele uitnodiging voor een overleg een redelijk voorstel aan de heer Stokman 
wordt gedaan. Mocht hij het voorstel binnen die 2 maanden niet accepteren omdat 
hij het niet redelijk acht, dan zal een commissie van wijzen zich uitspreken over de 
redelijkheid van het voorstel. Na 4 maanden (na de startdatum van 6 februari 2015) 
staat het de gemeente vrij (indien de heer Stokman het voorstel niet accepteert dat 
ook door de commissie van wijzen redelijk wordt geacht) de pacht aan anderen te 
gunnen. 

Omdat op dit moment de inhoudelijke onderhandelingen gaande zijn, kan (in het 
uiterste geval) pas in juni 2015 meer uitsluitsel worden gegeven over de 
inhoudelijke afhandeling van dit dossier. 

Op 10 maart aanstaande is er een gesprek met de heer Stokman om te trachten tot 
overeenstemming te komen. 

Met vriendelijk6\groet. 

Jack Chr. van de • Hoek, MBA 
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