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1. Het college besluit hoofd Vastgoed te mandateren de ‘overeenkomst bij eenzijdige vertrouwelijke
informatieverschaffing’ te tekenen.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. (communicatie; specifieke afspraken art. 55).
4. Geheimhouding: op grond van vertrouwelijk ter beschikking gestelde bedrijfsgegevens wordt dit besluit

niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet omtrent het
behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van het stuk.
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DOEL: Besluiten

Het college is bevoegd een ‘overeenkomst bij eenzijdige vertrouwelijke informatieverschaffing’
te tekenen en hoofd Vastgoed te mandateren.
Het mandateringsbesluit voorziet hier niet in, aangezien dit voor zover bekend een uniek geval is.
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Onderwerp: Overeenkomst bij eenzijdige vertrouwelijke
informatieverschaffing met planclaim van 2 jaar
Reg. Nummer: 2011/138825

1. Inleiding
De heer Hiemstra (hierna genoemd ‘Ontwikkelaar’) heeft zich bij de gemeente
gemeld met een naar eigen zeggen uniek plan voor de Noordkop van de
Waarderpolder. Het betreft een plan voor de nog niet bouwrijp gemaakte tweede
fase van de Waarderpolder Noord-Oost (Grex, deelcomplex 005), groot circa
2 hectare. De Ontwikkelaar geeft aan recent te zijn binnengetreden in de wereld van
ontwikkelaars en daardoor een groot risico te lopen dat het ‘unieke plan’ door meer
ervaren ontwikkelaars wordt weggekaapt. De ‘overeenkomst bij eenzijdige
vertrouwelijke informatieverschaffing’ kan dit voorkomen.

Normaliter wordt onder het mandaat van de afdeling Vastgoed gronden in de
Waarderpolder in optie aan derden gegeven, echter eerst nadat verzoeker zijn
plannen kenbaar maakt. De gemeente kan daarmee een indicatieve toets doen of het
gewenste gebruik mogelijk is binnen de voorwaarden van het bestemmingsplan en
tevens of het aantal arbeidsplaatsen voldoende is. Aangezien toetsen onmogelijk is
zonder het geplande gebruik van de gevraagde grond te kennen, is door
Ontwikkelaar een ‘overeenkomst bij eenzijdige vertrouwelijke
informatieverschaffing’ voorgesteld, waarvan u bijgaand de versie na
onderhandeling aantreft.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit hoofd Vastgoed te mandateren de ‘overeenkomst bij eenzijdige

vertrouwelijke informatieverschaffing’ te tekenen.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. (communicatie; specifieke afspraken art. 55).
4. Geheimhouding: op grond van vertrouwelijk ter beschikking gestelde

bedrijfsgegevens wordt dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding
opgelegd ex artikel 55 gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en
omtrent de inhoud van het stuk.

3. Beoogd resultaat
Uitgifte van een optie voor de realisatie van een plan dat past binnen het
bestemmingsplan Waarderpolder (2010). Duurzame invulling van de tweede fase
van de Noordkop met ten minste 160 nieuwe arbeidsplaatsen (op basis van een
uitgifte van 2 hectare). Uitgifte binnen de grondprijzennota.

4. Argumenten
- Crisis
De kavelverkoop in de Waarderpolder verloopt door de crisis veel minder
voorspoedig dan verwacht. Bedrijven willen wel, maar hebben met name moeite de
noodzakelijke financiering te vinden. De leegstand in de Waarderpolder is nog
immer relatief laag te noemen. Een naar zeggen unieke kans om op korte termijn de
beoogde extra arbeidsplaatsen in de Waarderpolder te realiseren, is het waard te
onderzoeken.

Collegebesluit
Artikel 55
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- Risico reëel
Ontwikkelaar krijgt met de overeenkomst de kans het plan te presenteren en
indicatief te laten toetsen voor het verkrijgen van een optie.
Ontwikkelaar zal daarna moeten spreken met financiers en aannemers. Het is
daarbij zeker niet ondenkbaar dat er een risico wordt gelopen dat derden die horen
van het plan, dit zelf willen uitvoeren. Bij een uniek plan is het zaak om de eerste
binnen een regio te zijn, aangezien daarmee reeds de grens binnen het gebied
bereikt kan zijn.

- Kans op passend plan
Ontwikkelaar verwacht zelf dat het plan binnen het bestemmingsplan past en dat het
voldoende arbeidsplaatsen zal opleveren. Na tekenen van de overeenkomst kan dit
worden getoetst.

- Betreft geen toestemming tot ontwikkelen
De ondertekening van de overeenkomst geeft geen toestemming het plan ook
daadwerkelijk te realiseren.

5. Kanttekeningen
- Claim op planrechten van twee jaar
Indien Ontwikkelaar een goed plan heeft, maar de financiering niet rond kan
krijgen, kan de gemeente niet binnen twee jaar na ondertekening van de
overeenkomst zelf of door een derde het plan (laten) realiseren zonder medewerking
van Ontwikkelaar. Deze periode was oorspronkelijk veel langer en is middels
onderhandeling teruggebracht tot de genoemde twee jaar.

- Prijs
Er is (nog) geen overeenstemming over de prijs van de grond. Uiteraard dient deze
conform de grondprijzennota te zijn.

6. Uitvoering
Na goedkeuring van deze nota zal de overeenkomst worden ondertekend en het plan
door Ontwikkelaar worden gepresenteerd.
Uitgaande van een na toetsing positieve en haalbare ontwikkeling, zal een optie
worden uitgegeven, waarna door Ontwikkelaar de Wabo aanvragen, etc. moeten
worden ingediend. Tevens wordt een verkoopovereenkomst opgesteld.

7. Bijlagen
- Overeenkomst.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester
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OVEREENKOMST bij eenzijdige vertrouwelijke informatieverschaffing met planclaim
van twee jaar

Ondergetekenden:

1. Gido Hiemstra wonende op het volgende adres; Spaarndamseweg 123, 2025 AM te
Haarlem, 06-41760016, gidohiemstra@gmail.com

(hierna: Projectontwikkelaar)

en

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer ……….…………………… wethouder van de
gemeente Haarlem/of een ander krachtens volmacht van de burgemeester, handelend
ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. …..
(hierna: gemeente)

Zijn overeengekomen als volgt:

1. De gemeente stemt erin toe dat zij door de Projectontwikkelaar wordt voorzien van
vertrouwelijke informatie betreffende:
Een plan voor de tweede fase van de Noordkop van de Waarderpolder (hierna: de
Informatie).

Het doel van het verstrekken van de Informatie is dat:
de gemeente Haarlem kan toetsen/beoordelen of de Informatie van de Projectontwikkelaar
voldoet aan de eisen die de gemeente Haarlem stelt aan de Projectontwikkelaar voor het in
optie geven van een kavel. Tevens kan de Projectontwikkelaar gedurende de
overeengekomen periode trachten de financiering rond krijgen, zonder daarbij het riscio te
lopen om door derden te worden gepasseerd.
De Informatie kan in elke vorm, mondeling of schriftelijk, worden verstrekt.

2. De gemeente zal de voornoemde Informatie die haar door de Projectontwikkelaar of door
haar aangewezen personen is of zal worden verstrekt behandelen als vertrouwelijke
Informatie die zij derhalve voor derden strikt geheim zal houden gedurende de hierna te
noemen afgesproken periode, met inachtname Wet openbaarheid van Bestuur (WOB).

3. De gemeente zal de Informatie uitsluitend bekend maken aan haar medewerkers voor
zover deze daarvan kennis moeten nemen. De gemeente zal haar geheimhoudingsplicht
ten aanzien van de Informatie integraal opleggen aan deze medewerkers.
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4. De gemeente is tot strikt vertrouwelijk houden van de Informatie gehouden voor de duur
van twee maanden na de dag waarop de betreffende Informatie door de
Projectontwikkelaar is verstrekt of totdat de verstrekte gegevens van openbare bekendheid
zijn geworden buiten toedoen of nalaten van de gemeente.

5. De Informatie wordt direct na ondertekening van deze verklaring door de
Projectontwikkelaar overhandigd. De Informatie wordt door partijen van een paraaf
voorzien en aan de overeenkomst gehecht.
Planclaim
‘De gemeente verplicht zich tot twee (2) jaar na ondertekening van deze overeenkomst
niet een kavel in de tweede fase van de Noordkop Waarderpolder aan een andere partij
dan de Projectontwikkelaar te verkopen, indien de betreffende partij een plan heeft dat in
essentie gelijk is aan de Informatie, welke geparafeerd aan de overeenkomst wordt
gehecht’.
Tevens indien de Informatie van de Projectontwikkelaar ‘wordt afgewezen’ door de
gemeente blijft de Projectontwikkelaar het in dit artikel benoemde planclaim behouden.
De gemeente is dan wel verder vrij de betreffende kavel te verkopen of te ontwikkelen ten
behoeve van ‘niet soortgelijke Informatie’.
Indien Projectontwikkelaar schriftelijk verklaart afstand te doen van de planclaim, kan de
gemeente wel binnen twee (2) jaar na ondertekening van deze overeenkomst een plan
(laten) realiseren in essentie gelijk aan de Informatie.

6. De Projectontwikkelaar is gerechtigd op ieder moment te besluiten geen nadere informatie
te verstrekken en alle reeds verstrekte informatie op te eisen. Voorts zal de gemeente ieder
gebruik van de haar verstrekte schriftelijke Informatie terstond bij afloop van de
overeenkomststaken en de schriftelijk verstrekte Informatie aan de Projectontwikkelaar
retourneren.

7. Kavels in de Noordkop van de Waarderpolder worden verkocht op basis van de prijzen in
de op dat moment van kracht zijnde Nota Grondprijzen van de gemeente Haarlem.

8. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen over de uitvoering
daarvan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud, te Haarlem, d.d. … - … - 2011

Gemeente: Projectontwikkelaar:


