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1. Het college besluit tot aankoop van de woonboot en ligplaats Kadaster nummer 11675 B A
1993, gelegen aan de Spaarndamseweg 23 te Haarlem voor een bedrag van € 310.000,- k.k.
onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om
het besluit te wijzigen of in te trekken.

2. Het college zendt dit besluit ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling.

3. De kosten van deze aankoop zijn voorzien en komen ten laste van het krediet “Land in Zicht”
BIS 2011 194398.

4. Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd
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Onderwerp: Aankoop woonboot met ligplaats Spaarndamseweg 23 te Haarlem
Reg. Nummer: STZ/VG/2011/207200

1. Inleiding
Op 14 oktober 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd

(2008/157156) met de beëindigingovereenkomst tussen de gemeente Haarlem en
vof “Firma Jachtwerf Wetterwille”. Daarbij zou conform artikel 6 getracht worden
een alternatieve ligplaats te bewerkstelligen voor de woonboot van R. Hittinger.
Omdat het niet gelukt is om een ligplaats te vinden die redelijkerwijs tegemoet
komt aan de wensen van partij, is er besloten tot een uitkooptraject. Middels deze
nota stelt het College de bijgaande koopovereenkomst vast.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit tot aankoop van de woonboot en ligplaats Kadaster

nummer 11675 B A 1993, gelegen aan de Spaarndamseweg 23 te Haarlem
voor een bedrag van € 310.000,- k.k. onder voorbehoud dat het overleg met
de Commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te
wijzigen of in te trekken.

2. Het college zendt dit besluit ter bespreking naar de commissie
Ontwikkeling.

3. De kosten van deze aankoop zijn voorzien en komen ten laste van het
krediet “Land in Zicht” BIS 2011 194398.

4. Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd

3. Beoogd resultaat
Het verwerven van de woonboot en uitvoering geven aan het gestelde in de
beëindigingovereenkomst.

4. Argumenten.
Voor de ontwikkeling van het woningbouwprogramma “Land in Zicht” dienen de
walkant en oevers “functievrij” gemaakt te worden. Na deze aankoop kan de
gemeente dit realiseren.

5. Kanttekeningen
Geen

6.. Financiële paragraaf
De kosten van deze aankoop waren voorzien in de Nota Land in Zicht” BIS 2011
194398.
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7. Uitvoering
Rond september 2011 dient de walkant “functievrij” te zijn en zal de akte bij de
notaris gepasseerd worden.

8. Bijlagen
1. Locatie tekening
2. Aankoop tekening

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester






