gemeente
Haarlemmermeer

Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep
T.a.v. de heer M. Klein
Postbus 74
2150 AB NIEUW-VENNEP

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Faxnummer 023 563 95 50

Cluster
Contactpersoon
Telefoon
Uw brief
Ons kenmerk
Bijlage(n)
Onderwerp

Projecten
Nicole de Leeuw
0900 1852
29-09-2020
4075472
Geen
Oproep tot zorgplicht voor een duurzame ontwikkeling van Nieuw-Vennep
Centrum

Verzenddatum

" ^ NQV 2020

Geachte heer Klein,
Op 29 september 2020 hebben we uw brief ontvangen met uw vragen en oproep aan de
gemeenteraad en het college van B&W. U roept op tot zorgplicht voor een duurzame
ontwikkeling van Nieuw-Vennep Centrum. Ook geeft u aan teleurgesteld te zijn dat de
structurele oplossing en resultaten achterblijven en beschrijft u een aantal constateringen.
In deze brief gaan wij in op uw vragen en oproep aan het college van B&W. De gemeenteraad
ontvangt een afschrift van deze brief.
Oproep 1
Neem uw verantwoordelijkheid in deze om de uitgesproken focus en ambitie om het centrum
van Nieuw-Vennep op te knappen ook daadwerkelijk te realiseren.
Antwoord:
Wij begrijpen uw uitspraken en constateringen over het achterblijven van een structurele
oplossing en resultaten. Ook wij willen snel resultaat zien. Alleen ligt niet alles binnen de
verantwoordelijkheid en het bereik van de gemeente. Wij bouwen zelf geen woningen of
commerciële voorzieningen. Het is een samenspel tussen meerdere partijen waarbij iedere
partij zijn eigen belang heeft. De ambitie en focus is er zeker en het belang wordt ook gezien en
gedeeld. Er komt echter veel bij kijken. Procedures moeten zorgvuldig worden doorlopen en
belangen en keuzes moeten goed worden afgewogen. Dit kost tijd. Het is een taai proces. We
doen er alles aan wat in ons vermogen ligt om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen.
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Vraag 2
Wij vragen u om zelf in gesprek te gaan met projectontwikkelaars om zo een volledig beeld te
krijgen van de dagelijkse gang van zaken.
Antwoord:
De portefeuillehouder voor het project Nieuwe Kom Nieuw-Vennep vindt het belangrijk om in
contact te zijn met alle partners die betrokken zijn bij het centrum van Nieuw-Vennep én het
project Nieuwe Kom. Waaronder uw dorpsraad, de Ondernemersvereniging Haarlemmermeer
Zuid (OVHZ), de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Nieuw-Vennep (in oprichting), de
(vastgoed)eigenaren van het bestaande winkelcentrum De Symfonie en Venneperhof. Ook met
projectontwikkelaars. De portefeuillehouder is in gesprek met deze partijen.
Vraag 3
In onze brief hebben we een aantal risico's benoemd voor de verdere ontwikkeling, wat gaat u
doen om deze risico's te mitigeren en te borgen dat het opknappen van het centrum nu ook echt
gerealiseerd wordt?
Antwoord:
In uw brief geeft u aan risico's te signaleren gezien de operationele uitvoering van de huidige
trajecten binnen de gemeente. Deze risico's baseert u op een aantal constateringen. Op deze
constateringen gaan wij graag in.
Wij herkennen ons niet in de constatering dat wij door fouten in het verleden een verkeerd
beeld hebben van de waarde van onze grond, wel herkennen wij ons gedeeltelijk in de
constatering dat in de procedure van taxeren fouten zijn gemaakt en het oplossen daarvan niet
goed gaat en vertragend werkt. Bij het opstellen van de grondexploitatie aan het begin van het
project Nieuwe Kom is een inschatting gemaakt van de waarde van onze grond. Deze is
tussentijds steeds herzien, maar wordt nu getaxeerd om de huidige marktwaarde te bepalen.
Dit komt doordat de procedure van taxeren meer tijd in beslag neemt dan we van tevoren
hadden gedacht. Het is een ingewikkelde taxatie, omdat het een ontwikkeling is met
detailhandel, wonen én parkeren.
Met de potentiële kopers van de grond is discussie ontstaan over de uitgangspunten die aan de
taxatie ten grondslag liggen. We zijn er samen nog niet uitgekomen. Maar omdat het over
financiële onderhandelingen gaat en wij onze positie zakelijk willen houden, kunnen wij
inhoudelijk nog niet meer hierover zeggen.
Verder herkennen wij ons gedeeltelijk in de constatering dat voor het traject in de
Venneperstraat al een start van ontwikkeling had kunnen plaatsvinden. De verwachting was dat
er voor de zomer van 2020 voor deze locatie een ruimtelijk en financieel haalbaar plan zou
liggen. Op basis hiervan kon een overeenkomst worden gesloten. Dit plan is echter nog niet
gereed. Er vinden namelijk nog gesprekken plaats met de eigenaar/ontwikkelaar over de
financiële aspecten van het plan, zoals de vraagprijs voor onze grond en een afkoopsom voor de
parkeerplaatsen die niet op de eigen locatie kunnen worden gerealiseerd. Zodra we over deze
aspecten overeenstemming hebben, leggen wij aan de gemeenteraad een voorstel ter
besluitvorming voor. Dit is naar verwachting eind 2020/begin 2021. Het was fijn geweest als de
eigenaar/ontwikkelaar de leegstaande panden al wel had gesloopt. Zo zou voor inwoners in
Nieuw-Vennep meer zichtbaar zijn dat er iets staat te gebeuren in het centrum. Wij gaan echter
niet over de keuze van een ontwikkelaar. Het is niet ons pand en niet onze grond. De
eigenaar/ontwikkelaar had op de eigen gronden al een ontwikkeling kunnen realiseren, maar
heeft gekozen voor een optimaler plan waarvoor onze grond nodig is. Daardoor heeft er nog
geen ontwikkeling plaatsgevonden op zijn eigen grond.
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Alle aandacht en tijd gaat op dit moment uit naar de ontwikkeling van de locatie tussen de
Venneperstraat en Poststraat, omdat hiermee veel leegstaande panden gesloopt kunnen
worden én een belangrijke vervolgimpuls aan het centrum kan worden gegeven na de
woningbouw aan de Jonkheer Van de Pollstraat. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de locatie
van het Marktgebouw en de locatie tegenover het Harmonieplein, onder andere aan het
programma, het stedenbouwkundig kader, parkeeroplossingen en te nemen planologische
maatregelen. De benodigde informatie en actualisaties zijn voor 75% gereed. Er moet
bijvoorbeeld nog wel een parkeeronderzoek worden uitgevoerd. Dit loopt door coronatijd
vertraging op. Ook vinden er voor het Marktgebouw gesprekken plaats met een ontwikkelaar.
Als dit niet tot resultaten leidt, kijken we naar alternatieven. Aan het eind van het eerste
kwartaal van 2021 verwachten wij meer duidelijkheid te kunnen geven.
Nogmaals benadrukken wij dat de ambitie en focus er zeker is, dat er veel bij komt kijken
waarbij procedures zorgvuldig moeten worden doorlopen en belangen en keuzes goed moeten
worden afgewogen. Dit kost tijd. We doen er alles aan wat in ons vermogen ligt om dit zo vlot
mogelijk te laten verlopen.
Wij vertrouwen erop u met deze brief meer duidelijkheid te hebben gegeven. Mocht u nog
vragen hebben, neemt u dan contact op met de gebiedsmanager van Nieuw-Vennep.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de oomoonto waaripmmprmppr
de secretaris,

drs. Carel Brugman

