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Verzoek

Aan de voorzitter van de raad,

Datum

17 maart 2011

Onderwerp
Eventuele toelichting

Vragen inzake volkstuindersvereniging Schoorl
Op verzoek van de fractie van Gemeentebelangen is tijdens de
raadsvergadering van 27 januari 2011 gevraagd om een tussentijdse
voortgangsmemo over dit onderwerp.
Uit het voortgangsmemo concludeert Gemeentebelangen dat de door
Gemeentebelangen gewenste voortgang bij het project Volkstuinen in
Schoorl nauwelijks wordt bereikt. Ondanks de min of meer gedane
toezeggingen van planning en overdracht medio maart/april 2010 tijdens
de raadsvergadering van 30 september 2010. Gemeentebelangen heeft
gevraagd er vaart achter te zetten na de termijn van ruim drie jaar
eindelijk zekerheid te verkrijgen.
Uit de toegezonden voortgangsmemo, respons van belangenvereniging
Schoorldam en eerdere communicatie van Wijkvereniging Plan Oost en
de (Landelijke) Tuindersvereniging blijkt het volgende:
Geen van de betrokken partijen acht de locatie ‘Leeuwenkamp’
de juiste.
In het memo refereert u naar een lange procedure richting Raad
van State.
Het memo gaat niet in op het verloop van vervolg- traject.
Er is door het college al ruim drie jaar niets gedaan aan een
structurele oplossing, anders dan beperkt overleggen.
Er is door uw voorganger al gesproken over een alternatieve
locatie die ook, zei het middels afspraken, door de provincie
goedgekeurd kon worden omdat de alternatieve locatie ook in
het buitengebied ligt.
Deze alternatieve locatie zal wellicht op minder bezwaar stuiten
en zal daarmee wellicht minder kosten met zich meebrengen
.Gemeentebelangen zou graag binnen redelijke termijn de
onderstaande vragen beantwoord zien.

Vragen

De fractie van Gemeentebelangen BES stelt de volgende vragen:
1. Kunt u aangeven waarom er zo weinig aan dit project wordt
gedaan ondanks eerdere toezegging aan de betrokken
tuindersvereniging dat men in maart 2011 weer op het nieuwe
perceel zou kunnen tuinen?
2. Kunt u aangeven waarom er slechts vijf dagen zaten tussen
uitnodiging voor de presentatie en presentatie zelf, richting
belanghebbenden?
- Het betreft de datering van de uitnodiging 17 februari en
presentatie dd 22 februari 2011.
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Kunt u aangeven aan de Raad:
3. Welke toezeggingen zijn er gedaan aan Rijkswaterstaat (RWS)
betreffende overname van het perceel ‘Leeuwenkamp’?
4. Zijn er eventuele koopovereenkomsten tussen RWS en
Gemeente?
- Indien ja, kunt u aangeven wanneer deze overeenkomsten zijn
aangegaan?
5. Waarom wordt er perse vastgehouden aan het perceel
‘Leeuwenkamp’?
6. Waarom wordt het reeds door toenmalig wethouder Adri Plomp
met de volkstuinvereniging en de Wijkvereniging Schoorl Oost
besproken alternatief aan de Oudendijk in Schoorl niet
opgepakt?
- (van de aanwezigen bij de presentatie heb ik begrepen dat het
alternatief niet in beeld is voor het college)
7. Waarom heeft u dit niet in de raadsvergadering meegedeeld,
namelijk dat alleen perceel ‘Leeuwenkamp’ voor u in beeld is?
a. Waarom heeft u in het raadstuk aangegeven dat er
mogelijkheden zijn voor alternatieven?
b. Kunt u aangeven waarom het alternatief als toegezegd door
toenmalig wethouder Plomp niet verder is onderzocht?
c. Kunt u aangeven waarom er van toezeggingen van
voorganger wethouder Plomp wordt afgeweken?
8 Wat zijn de eventuele verschillen in aankoop van deze percelen?
9 Wat gaat uw oplossing worden inzake deze kwestie om uw
gedane toezeggingen te kunnen nakomen en daarmee de
tuinders dit jaar nog op een ‘vast’ perceel te kunnen laten
tuinen?
10 Wilt u de oplossing indien nodig middels een voorstel bij de
aankomende ARC of RAAD voorleggen?

Naam en ondertekening

Voor de fractie van Gemeentebelangen,

Kees van Leijen
vice fractievoorzitter
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