Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in
artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland
Omschrijving problematiek
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het voornemen om de vestiging Kijkduin aan
de Hoek van Hollandlaan15. De locatie moet circa 2,5 miljoen euro opbrengen,
De locatie is nu voor een klein gedeelte bebouwd (zie foto) Het gebouw is 1 verdieping
hoog en is vanuit de omgeving nauwelijks te zien. Water Natuurlijk Delfland en de Categorie Natuur zijn tegen een verdere aantasting van de kuststrook door bebouwing/hoogbouw.
Vragen
a) Hoe is de verkoop van de locatie Kijkduin georganiseerd zodat een ieder hier op
kan reageren en een redelijke prijs kan worden gegarandeerd?
b) Welke eisen/voorwaarden worden er aan de koper gesteld bijvoorbeeld met betrekking tot inpasbaarheid in de omgeving. Hoe ziet uw visie hierop er uit?
c) Overweegt het Dagelijks Bestuur om de locatie Kijkduin terug te geven aan de
natuur zoals in met locatie Arendsduin is gebeurd ?
d) wie zijn de eigenaren van de aanliggende percelen (met natuurbestemming en
overigen) Is er door Delfland met deze eigenaren gesproken over het voornemen
tot verkoop? Zo nee gaat u dit doen?
e) Heeft Delfland mbt haar eigen perceel een reactie en/of zienswijze ingediend bij
de recente wijziging van het bestemmingsplan?
f) is er door Delfland gesproken c.q. zijn er afspraken gemaakt met de gemeente
Den Haag over eventuele wijziging van de vigerende bestemming of de mogelijkheden daarvan? Zo ja welke?
g) Heeft Delfland het perceel laten taxeren? Op welke aannames is de verwachte opbrengst gebaseerd?
h) 8) Welke (overheids-)partijen zijn betrokken bij de verkoop?
Antwoorden
a) Alvorens het verkoopproces te starten is ervoor gekozen met de gemeente Den
Haag het gesprek aan te gaan over de plannen van de gemeente Den Haag. Dit
proces is langzaam op gang gekomen. Een gesprek tussen de vertegenwoordiger
van Delfland en een medewerker van de gemeente Den Haag heeft inmiddels orienterend plaatsgevonden. Terugkoppeling van dit gesprek binnen Den Haag richting de wethouder vindt binnenkort plaats.
Er is contact geweest tussen wethouder Wijsmuller en de dijkgraaf. Tussen de
beide bestuurders is afgesproken dat de dijkgraaf geïnformeerd wordt door de
wethouder, zodat er dan helderheid is over de plannen c.q. voornemens van de
gemeente. Daarna kan Delfland haar proces m.b.t. de verkoop vormgeven.
b) Zie antwoord op vraag 1.
c) Het college is dat conform de afspraken met de VV niet van plan.
d) Zie antwoord op vraag 1.
e) Delfland heeft geen bedenkingen etc. ingebracht
f) g) h) Zie antwoord op vraag 1.

Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond van de schriftelijke vragen
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