Schriftelijke vragen BOP aangaande de ontwikkeling van de Noordschil
Baarn, 6 mei 2009
Ons bereiken verontrustende berichten over de slechte financiële situatie die
aanstaande is voor tal van Nederlandse gemeenten. Dat heeft direct van doen met
de gevolgen van de economische recessie waarin ons land momenteel verkeert.
Naar het zich laat aanzien moeten de échte gevolgen van die crisis zich nog
aandienen. Met name de jaren 2010 en volgende dienen zich aan als financieel
zorgelijk. Zo is het bijvoorbeeld zeker dat de Algemene Rijksuitkering voor de
gemeenten onder druk komt te staan en dat zal ook gevolgen hebben voor de kas
van de gemeente Baarn.
Het is bekend dat de BOP een verklaard tegenstander is van het bebouwen van de
Noordschil. Onze vragen moeten echter verklaard worden uit een diepe bezorgdheid
over de positie van de gemeentelijke financiële middelen. Via de pers konden wij
begin april van de portefeuillehouder, wethouder Lieberwerth, het volgende
vernemen: “Ik las in de media dat Kroymans nu eigen geld in het bedrijf steekt, en
daar voor gronden als onderpand heeft ingebracht. Dat wekte mijn interesse
natuurlijk. Maar de Noordschil valt daar buiten, is mij verzekerd.''
Uit recentere persberichten valt op te maken dat de autotakken van Kroymans in
uitermate slecht weer terecht zijn gekomen met alle gevolgen van dien voor de
honderden werknemers. Er is al sprake van meerdere faillissementen van
Kroymansonderdelen en er wordt gesproken van frauduleuze praktijken binnen de
Kroymansgroep. Het kan naar de mening van mijn fractie niet anders dan dat dit ook
gevolgen zal hebben voor de activiteiten van Kroymans W&F Investments.
Omdat ontwikkelingen elders in het land in het kader van bouwprojecten zoals
voorzien op de Noordschil onder druk staan c.q. worden afgeblazen, stel ik namens
mijn fractie de volgende vragen aan uw college:
1. Over welke garanties beschikt uw college van de zijde van Kroymans W&F
Investments die de voortgang van het Noordschil-project waarborgen?
2. Landelijk staan die grondprijzen onder grote druk en is er sprake van
waardevermindering. Veel bouwbedrijven stoten hun grondposities af. Hoe ziet u in
dit licht de voorgestane ontwikkeling van de Noordschil, met name ook waar het gaat
om de uitbreiding van het bedrijvengedeelte?
3. Hoe wordt momenteel de situatie rond de ontwikkeling van de Noordschil door u
ingeschat?
4. Kunt u de garantie geven dat de gemeente Baarn geen financieel nadeel zal
ondervinden als gevolg van de economische recessie met het oog op de
voorgestelde ontwikkeling van de Noordschil?
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