Verstuurd per mail :

SRE
SADC
Gemeente Haarlemmermeer

realstate@schiphol.nl
info@sadc.nl
griffie@haarlemmermeer.nl

Nieuwemeer 24 februari 2018
Betreft : Verzoek inzage Erfpachtcontract SRE / Golfbaanexploitant mbt
Golfterrein Nieuwemeer

Geachte heer / mevrouw,,
Hierbij doe ik op grond van de WOB een verzoek tot beschikbaar stellen / inzage in
voorgenoemde erfpachtcontract.
In het geldende Bestemmingplan Nieuwemeer 2007, wordt hiernaar verwezen door
Dhr. Ooms als vertegenwoordiger van SRE.

Bestemmingplan Nieuwemeer 2007, pagina 62
……..
14. Fiets / wandelroute
De heer Bonnema vraagt of rekening is gehouden met de aanleg van fiets, wandel- of
ruiterpaden.
De heer Ooms antwoordt, dat op verzoek van de gemeente op de wal langs de A9 ruimte is
gereserveerd voor de aanleg van een fietspad. SRE of de exploitant stelt (alleen) de
ondergrond beschikbaar. In het erfpachtcontract met de exploitant is daartoe een
clausule opgenomen. Zij stellen geen geld beschikbaar voor de aanleg van een fietspad.
Het is aan de gemeente om te bepalen of de bestemming fietspad uitvoerbaar is.
De voorzitter zegt toe dat duidelijkheid zal worden gegeven over de positie van dit fietspad
in het gemeentelijk fietspadenplan en dat ook met de provincie zal worden bezien welke
mogelijkheden er zijn om tot uitvoering over te gaan.
Op de betreffende locatie is geen utilitair fietspad voorzien in het fietsplan 2003-2010. Er
worden fietsstroken langs de ringdijk tussen de A4 en de A9 in de eerste helft van volgend
jaar opgeleverd. Verder wordt er op utilitair gebied niets in de omgeving Oude Haagseweg
gedaan. Een recreatieve route die nu in aanleg is, is het fietspad vanaf de brug over de A9
langs de Oude Haagseweg naar het recreatiegebied Oeverlanden in Amsterdam. Er is
verder geen geld beschikbaar om de reservering in het bestemmingsplan Nieuwe Meer vorm
te geven. Zowel voor de recreatieve als utilitaire verbindingen zijn andere keuzes gemaakt.
……………..

http://nieuwemeer.info

Pag. 1 van 2

Ik verzoek u deze stukken te sturen aan:
VROM Commissie Buurtvereniging Nieuwemeer
p/a E. Hoogenboom
Nieuwemeerdijk 366
1171 NW Badhoevedorp
Of digitaal naar ;
vrom@nieuwemeer.info
Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
hoogachtend

E. Hoogenboom
Nieuwemeerdijk 366
1171 NW Badhoevedorp
Tel. 06 – 27 27 1958

CC VROM Cie Buurtvereniging Nieuwemeer
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