
TECHNISCHE VRAGEN en ANTWOORDEN (en eventueel politieke vragen) 

 

DATUM VERGADERINGEN: 7 februari 2017 FRACTIE: D66 DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 31 januari 2017 

 

 

NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 6 Waarom is de aankoop van de gronden van Brand met 

BTW belast, mede in relatie met het onmiddellijk stopzetten 

van de bedrijfsvoering na aankoop. 

 

De aankoop van de gronden is niet btw belast. Op de 

afrekening van de notaris is er dan ook geen btw 

opgenomen.  

2 6 Kunt u, desnoods vertrouwelijk, inzicht geven in de opbouw 

van de oorspronkelijke boekwaarde. 

 

De oorspronkelijke boekwaarde (aanschafwaarde) van  

€ 2.762.838,17 is gebaseerd op de waardering die 

vastgesteld is in het schadeloosstellingsrapport van LTO. 

Deze taxatie omhelst waardering van de kavels D3439, 

3681, 3682, 3800 en 3801, waarbij het huis met grond, de 

te behouden schuur en wat overige grond in aftrek is 

gebracht. 

 

3 6 Was er een voorgeschreven procedure voor de aankoop 

van gronden/onroerend goed. 

 

Nee, er is geen voorgeschreven procedure voor de 

aankoop van gronden en/of onroerend goed. 

4 7 In vragen van D66 over de kadernota 2013 werd 

medegedeeld dat de raming voor de VRI  €100.000,- 

bedroeg. Waar komt het verschil vandaan met het nu 

gehanteerde bedrag (zie bijlage 1).’ 

 

In het convenant Gebieds Gericht Benutten is een bedrag 

opgenomen voor de VRI van € 300.000, waarbij de 

gemeente Beemster een bijdrage van € 75.000 zou doen. 

Bij de eerste ontwerpschetsen kwam naar voren dat 

minimaal een bedrag van € 400.000 benodigd was. De 

bijdrage is op dat moment verhoogd naar € 100.000 voor 

Beemster. 

 

                                                        

1 Bijlage bij vraag 4 

Vraag bij de Kadernota 2013: Zijn er geen SRA middelen vrijgekomen voor VRI Purmerenderweg/Zuiddijk? 

Antwoord: De werkelijke uitgaven voor deze aanpassingen zijn uitgekomen op € 420.408. Hiervan is totaal € 296.593 betaald door de Stadsregio en 

de gemeente Purmerend. Voor rekening van Beemster komt € 123.815. Geraamd was € 100.000. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

5 7 Worden dergelijke bedragen door de jaren heen ook 

geïndexeerd, of zou dat moeten. 

Deze bedragen werden niet geïndexeerd, maar met ingang 

van de begroting 2016 is dit wel het geval.  

 

 

 


