
 
 
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

 
steller: Johan Maas (PvdA) 
datum :  6 mei 2016 
Onderwerp: eigendomsposities Van Hoorne Vastgoed  
Wijze van beantwoording; schriftelijk, graag voor Cie RUI 12/5  
 
 
VRAAG: 
 

1. Kan het college precies aangeven welke geregistreerde eigendomsposities Van Hoorne 
Vastgoed ( dan welke daaraan gelieerde instellingen) heeft rondom Eikenlaan, Julianlaan en 
Binnenweg. 

2. Kan het college aangeven, gehoord het gesprek dat met Van Hoorne Vastgoed onlangs heeft 
plaatsgevonden,  over welke opties Van Hoorne Vastgoed beweert te beschikken om haar 
eigendomspositie in bovengemeld gebied uit te breiden? 

 
TOELICHTING 

 
Momenteel wordt veelvuldig gespeculeerd over welke eigendomsposities Van Hoorne Vastgoed 
beschikt in bovengenoemd gebied, c.q. over welke opties tot koop zij nog verder beschikt. Deze 
informatie is van belang, omdat de Raad ervan mag uitgaan dat als Van Hoorne Vastgoed een 
projectvoorstel indient, bijvoorbeeld als eerste stap naar een bouwaanvraag, dit voorstel gebaseerd is 
op feitelijk geregistreerd eigendom van het vastgoed in dit gebied.  De beide vragen dienen ertoe de 
informatiepositie van de Raad optimaal te houden.  
 

ANTWOORD  

datum: 10 mei 2016 
 
portefeuillehouder R. Ates 
 
1. Kan het college precies aangeven welke geregistreerde eigendomsposities Van Hoorne Vastgoed 

( dan welke daaraan gelieerde instellingen) heeft rondom Eikenlaan, Julianalaan en Binnenweg. 
 
Zie bijgevoegde kaart. 
 
2. Kan het college aangeven, gehoord het gesprek dat met Van Hoorne Vastgoed onlangs heeft 

plaatsgevonden,  over welke opties Van Hoorne Vastgoed beweert te beschikken om haar 
eigendomspositie in bovengemeld gebied uit te breiden? 
 
In de gesprekken die  wethouder Ates heeft gehad op 23 maart en op 20 april is inderdaad de 
grondpositie van Hoorne BV aan de orde geweest. In dat gesprek is door Jan Heeremans, 
directeur Hoorne BV,  in vertrouwelijkheid aangegeven dat er onderhandelingen lopen. Wij 
hebben Hoorne BV nogmaals verzocht aan te geven welke onderhandelingen of afspraken er op 
dit moment lopen. Hoorne BV wil deze onderhandelingen in alle rust voeren en doet daar op dit 
moment geen mededelingen over. 

 
 
evt bijlagen: kaartje met eigendommen Trottoir Participaties (Hoorne BV)  
 


