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 oude gemaal van de Nootdorp is vervangen door een nieuw gemaal. Het oude
vervallen gebouw dient daarom herbestemd te worden. Inmiddels heeft de gemeente Delft het oude gemaal op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.
In de vorige VV-periode is door de VV uitvoerig over deze herbestemming gesproken, en er zou een passende bestemming worden gezocht (April 2009).
Bij de terugblikken bij het afscheid van het vorige college is deze kwestie weer een
aantal keren genoemd.
Vragen

1. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot dit oude gemaal?
2. Welke scenario’s voorziet het college met betrekking tot het herbestemmen
van dit monument?
3. Wanneer zal verdere besluitvorming plaatsvinden, en hoe wordt de VV hierin
betrokken?
Antwoorden
1. De besluitvorming tot nu toe is als volgt:
- Op 21 februari 2012 heeft het college het volgende besloten:
‘Het eigendom van de grond en het gemaal te verkopen bij openbare inschrijving met voorbehoud van gunning.’
- De toenmalige portefeuillehouder heeft aangegeven: ‘Na de vaststelling van
dit beleid wordt de afwikkeling van het oude gemaal van Nootdorp opgepakt’.
- In de commissie BOB van 20 mei 2014 is toegezegd dat ‘in de beslisboom zal
worden opgenomen dat de commissie BOB zal worden geconsulteerd op weg
naar besluitvorming door het college’.
- In de verenigde vergadering van 5 juni 2014 is het Beleid cultuurhistorisch
vastgoed vastgesteld.
- In de verenigde vergadering van 5 juni 2014 is tevens toegezegd om meer informatie te verschaffen over de wijze waarop in Friesland het cultureel vastgoed is ondergebracht.
- De verenigde vergadering heeft op 5 juni 2015 een brief ontvangen met informatie over de stichting Waterschapserfgoed, waarin het Wetterskip Fryslan
het cultuurhistorisch vastgoed heeft ondergebracht.
2. en 3. Het college is van plan om voor het eind 2015 terug te komen met één of
enkele scenario’s voor het Oude gemaal van de Polder van Nootdorp. Dit overeenkomstig het vastgestelde cultuurhistorische beleid, waarin de commissie BOB
wordt geconsulteerd. Een van de mogelijke scenario’s betreft mogelijk uitvoering
van het eerder in 2012 door het college genomen besluit.
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