Art. 38 vragen inzake het Veerkwartier
De PvdA stelt de volgende schriftelijke vragen naar aanleiding van de berichtgeving over het
Veerkwartier en daar over reeds ingediende en beantwoorde technische vragen.
1) Het recreatieschap heeft gekozen voor een meervoudige onderhandse werving. Was dit ook
de voorkeur van het college? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
2) Hoe weegt het college het succes van de huidige ondernemer in het Veerkwartier ten
opzichte van het risico van een nieuwe ondernemer als mogelijk resultaat van een
meervoudige onderhandse werving? Hierbij in ogenschouw nemende dat eerdere
initiatieven op deze plek niet uitgesproken succesvol waren.
3) In het voorstel van het recreatiegebied staat er bij 1 op 1 “mogelijke aantijgingen zouden zijn
van onbehoorlijk bestuur”. Waarom zou hier sprake van kunnen zijn?
4) Bij de algemene uitgangspunten staat niets vermeld in de richting van opgedane ervaring op
deze locatie of aantoonbare ervaring met een vergelijkbare locatie. Is het college het met de
PvdA eens dat dit mee zou moeten wegen in de selectie criteria? Zo ja, hoe gaat het college
er voor zorgen dat dit wordt mee genomen in de selectie criteria? Zo nee, waarom niet?
5) Er staat vermeld dat de kosten voor een bestemmingsplanprocedure voor de exploitant zijn.
Klopt het dat om een nieuw initiatief mogelijk te maken de gemeenteraad van Haarlem een
gewijzigd bestemmingsplan dient vast te stellen?
6) In de uitgangspunten staat vermeld dat de visie van de exploitant dient te passen binnen de
ontwikkelingen in het gebied (waaronder Oostpoort). Hoe kan de exploitant hier invulling
aan geven als de ontwikkelvisie ná selectie van de exploitant pas wordt vastgesteld door de
Raad?
7) Is het college het met de PvdA eens dat het daarom verstandiger is als het recreatiegebied
Spaarnwoude de exploitant selecteert nádat de gemeenteraad van Haarlem de
ontwikkelvisie Oostpoort heeft vastgesteld zodat de geïnteresseerden passend zijn binnen de
vastgestelde ontwikkelvisie?
8) Op welke wijze is de Raad geïnformeerd over de beslissing van het algemeen bestuur van het
recreatiegebied inzake de locatie ontwikkeling aan de Veerplas?
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