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Geachte leden en duoburgerleden,
Op 19 maart 2015 is in de commissie Burger en Bestuur de herziening van de grondexploitatie Bloemendaal besproken
(RVB15-0017). Daarin zijn 3 vragen gesteld die ik hieronder graag beantwoord.
1. Waarom wordt de looptijd van het plan Bloemendaal met 1jaar verlengd?
Antwoord :
Het plan Bloemendaal kent een resterende looptijd van 4 jaar. Deze is nu verlengd naar 5 jaar (ultimo 2019). De looptijd
van het plan (en daarmee de verlenging) is een resultante van de fasering van de kavels. Ultimo 2014 stonden 15 kavels
in de verkoop, waarvan op 5 kavels een optie was verstrekt. Uitgaande van een fasering van gemiddeld 3 kavels per jaar,
kent het plan een resterende looptijd van 5 jaar.

2. Wanneer worden de herzieningen van de overige exploitaties voorgelegd aan de raad?
Antwoord :
De jaarafsluiting grondbedrijf inclusief de herzieningen van alle overige exploitaties zal u naar verwachting voor
behandeling in april worden aangeboden.
3.

Is aan te geven wanneer de bouwbestrating van de Burgemeester Heldens/aan vervangen wordt voor
uiteindelijke bestrating?
Antwoord :
In onze brief van 14 januari 2015 (U15-000471) aan de fractie van GBWP gaven wij reeds aan dat de definitieve
bestrating in het 2ekwartaal 2015 wordt aangelegd.
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