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Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haarlemmermeer
Betreft: Major League Baseball in Haarlemmermeer
Nieuw-Vennep, 30 september 2011
Geacht college,
De afgelopen weken zijn er diverse publicaties in de pers verschenen waarin uitspraken van het college, in de
persoon van de portefeuillehouder Sport, de heer Bezuijen, worden opgetekend met betrekking tot de Major League
Baseball.
EBn van de uitspraken is dat de portefeuillehouderer 'alle vertrouwen in heeft dat het echt gaat lukken om in 2014
drie Amerikaanse profhonkbalduels in Hoofddorp te laten spelen'.
We kunnen lezen dat de portefeuillehouderverwacht dat 'geld geen probleem hoeft te zijn' en dat 'de begroting voor
het driedaags evenement bijna sluitend is'.
Ook lezen we dat het nog te bouwen nieuwe stadion van Hoofddorp Pioniers tijdelijk zal moeten worden uitgebreid
met een capaciteit van 25.000 tot 30.000 zitplaatsen.
Volgens de berichtgeving zal de accommodatie aan de hoge eisen van de Amerikaanse spelers moeten voldoen. Dat
betekent dat veld, kleedkamers en andere vaste onderdelen van het nieuw te bouwen Pioniers stadion aan die eisen
zullen moeten voldoen. We begrijpen dat de portefeuillehouder met het gemeentebestuur van Amsterdam in gesprek
is 'om daaraan mee te betalen'.
Als laatste valt te lezen dat 'wij E 1,5 miljoen beschikbaar hebben' als compensatie voor de thuisspelende club die
inkomsten misloopt doordat ze in Nederland spelen.
Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft mijn fractie de volgende vragen aan uw college:
1. Is het college bekend met deze berichtgeving en zijn genoemde uitspraken correct weergegeven?
2. Staat het college achter deze ambities van haar portefeuillehouder Sport?
3. Kan het college aangeven waar in de begroting middelen gereserveerd zijn voor genoemde ambities van het
college?
4. Kan het college de raad per omgaande de door de portefeuillehouder Sport genoemde begroting doen
toekomen, indien noodzakelijk onder geheimhouding?
5. Kan het college aangeven welk deel van de genoemde E 1,5 miljoen voor compensatie van inkomstenderving
van MLB profhonkbalclubs vanuit de Haarlemmermeerse begroting zal worden bekostigd?
6. Kan het college aangeven of en zo ja, wanneer de raad heeft besloten hiervoor middelen te reserveren?
7. Wij maken uit de berichtgeving op dat de nieuw te bouwen accommodatie van de Pioniers aangepast gaat
worden ten opzichte van eerdere in de raad besproken plannen, is die conclusie terecht?
8. Zo ja, kan het college de raad zo spoedig mogelijk informeren over deze aanpassingen en de daarmee
gepaard gaande kosten, met inbegrip van het aandeel dat het gemeentebestuur van Amsterdam mogelijk
voor haar rekening zal nemen?

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, in afwachting van uw antwoord, groeten wij u
vriendelijk,
Namens de fractie van de HAP,
Hoogachtend,
Marjolein Steffens-van de Water
fractievoorzitter

