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ONDERGETEKENDEN:

De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Haarlem, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw........ krachtens volmacht van de
Burgemeester van Haarlem, handelend ter uitvoering van het besluit van het college
van Burgemeester en wethouders van Haarlem d.d..........................2019,
hierna te noemen: Gemeente,

en

2. Wedda Invest B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61554650
statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te (1017 WV) Amsterdam, 
Sarphatikade 12 ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Egeria Real Estate 
Investments B.V., welke vennootschap op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd 
wordt door de heer D.P. Visser in zijn hoedanigheid van zelfstandig bevoegd 
bestuurder,
Eerst genoemde vennootschap hierna te noemen: De Ontwikkelaar

Ondergetekenden sub 1 en 2 tezamen worden hierna aangeduid als Partijen, 

OVERWEGENDE:

dat de Ontwikkelaar juridisch eigenaar is van een deel van de in het Plangebied 
gelegen gronden met de zich daarop bevindende opstallen;

dat de Gemeente juridisch eigenaar is van een deel van de in het Plangebied gelegen 
gronden;

dat de Ontwikkelaar het Plangebied tot (her)ontwikkeling wenst te brengen;

dat de gewenste ontwikkeling in strijd is met het vigerend bestemmingsplan;

dat Partijen op 19 april 2018 een Voorschotovereenkomst hebben ondertekend inzake 
de beoogde (her)ontwikkeling van het Plangebied;

dat Partijen naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek zoals aangegeven in 
(de considerans onder het derde gedachtestreepje en artikel 2) van de 
Voorschotovereenkomst de mogelijkheid hebben onderzocht tot het sluiten van een 
anterieure overeenkomst in de zin van artikel 6.24 lid 1 Wro (Wet ruimtelijke 
ordening) en hiertoe hebben overlegd;

dat de Ontwikkelaar het Plangebied voor haar rekening en risico kan realiseren, welke 
realisatie aantoonbaar economisch uitvoerbaar is gebleken;

dat de Gemeente ten behoeve van deze realisatie bereid is het benodigd planologisch 
en vergunningen traject in gang te zetten en hiertoe naar aanleiding van de betreffende 
aanvraag c.q. aanvragen de procedure tot vaststelling/afgifte van de benodigde 
omgevingsvergunningen op te starten en te doorlopen conform het daartoe in deze 
Overeenkomst bepaalde. De benodigde omgevingsvergunning(en) voor gebruik in 
strijd met het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo kunnen
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naar verwachting worden verleend met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 
Wabo juncto artikel 4 van Bijlage II Bor (zogenaamde kruimelgevallenregeling); 
dat Partijen verder overeenstemming hebben bereikt over onder meer de eventuele 
grondoverdracht(en), inrichting van de Openbare Ruimte en de aan de Gemeente te 
vergoeden kosten en te verlenen bijdragen, welke afspraken zij thans wensen vast te 
leggen.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Artikel 1 Definities

1. De in dit artikel gedefinieerde en alfabetisch gerangschikte begrippen worden in de 
tekst van deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven.

2. In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:

Algemene Verkoopvoorwaarden
De Algemene Verkoopvoorwaarden van de gemeente Haarlem zoals vastgesteld bij 
raadsbesluit van 8 januari 1997, nummer 4-197, voor het laatst gewijzigd 6 juli 2004 
en Bijlage 1 bij deze overeenkomst.

Bestemmingsplan
Voor de locatie geldt het bestemmingsplan ‘Schalkstad, vastgesteld door de raad van 
de gemeente Haarlem op 26 september 2013. De locatie heeft in dit bestemmingsplan 
de bestemming ‘Kantoor’ en de dubbelbestemming ‘Archeologie 4’.

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid 
onderdeel a en c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en 
eventuele andere benodigde omgevingsvergunningen.

Bouwplan
De door de Ontwikkelaar voor eigen rekening en risico te realiseren be/verbouwing in 
het Plangebied te weten circa 162 woningen, circa 400 meter commerciële ruimte 
(niet-zijnde detailhandel), circa 92 parkeerplaatsen (conform de berekening van de 
parkeerbehoefte), conform de in artikel la bijlage 7a opgenomen set tekeningen.

Bouwplan Parkeergarage alternatief
De door de Ontwikkelaar voor eigen rekening en risico te realiseren be/verbouwing in 
het Plangebied van (een deel van) de Parkeergarage naar commerciële functies (niet 
zijnde detailhandel), zoals bijvoorbeeld conform de in artikel la bijlage 7b opgenomen 
set tekeningen.

Grondoverdracht
Omschrijving over te dragen grond van de Ontwikkelaar aan de Gemeente (aangeduid 
met WI) en van de Gemeente aan de Ontwikkelaar (aangeduid met GH) zoals 
aangeduid op Bijlage 8.
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Openbare Ruimte
De niet te bebouwen delen van het Plangebied welke openstaan voor het publiek in 
het algemeen en bij de Gemeente in eigendom blijven of aan de Gemeente in 
eigendom worden overgedragen, zoals aangegeven op Bijlage 2 aangeduid met de 
letters A en B.

Overeenkomst
De onderhavige overeenkomst 

Plangebied
Het gebied zoals aangegeven op bijlage 2 bij deze overeenkomst.

Semi-Openbare Ruimte
De niet te bebouwen delen van het Plangebied die worden ingericht en gebruikt als 
binnenterreinen etc. en in eigendom en beheer zijn/blijven bij de toekomstige 
eigenaren binnen het Plangebied en openbaar lijken, maar het niet zijn.

V oorschotovereenkomst:
De voorschotovereenkomst versie van 19 april 2018 die door de Gemeente en door de 
Ontwikkelaar is getekend.

Artikel la Bijlagen en Kaarten

1. Van deze Overeenkomst maken deel uit de navolgende bijlagen.

Bijlagen

Bijlage 1 Algemene Verkoopvoorwaarden
Bijlage 2 Kaart Plangebied kenmerk CPH-G-002 d.d. 10 mei 2019
Bijlage 3 vervallen
Bijlage 4 vervallen
Bijlage 5 Plankostenscan
Bijlage 6 Concepttekst publicatie Overeenkomst
Bijlage 7a Bouwplan
Bijlage 7b Bouwplan garage alternatief
Bijlage 8 Kaart over te dragen gronden kenmerk CPH-G-008, d.d. 10 mei 2019 
Bijlage 9 Woningbouwprogramma, overzicht d.d. 8 mei 2019 
Bijlage 10 Bodemrapport BK Ingenieurs Projectnr. 184947 versie 2.0 van 15 

april 2019
Bijlage 11 Overzicht te vestigen zakelijke rechten kenmerk CPH-G -011, d.d. 10 

mei 2019 
Bijlage 12 Planning

Kaarten

2. Rangorde bepaling Bijlagen en Kaarten versus Overeenkomst
Ingeval van strijdigheid van een van de bijlagen of kaarten met de Overeenkomst, 
prevaleert de Overeenkomst

Ingeval van strijdigheid tussen de bijlagen of kaarten onderling prevaleert het nieuwste 
document boven het oudere.
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Artikel 2

1.

Doel Overeenkomst

Deze Overeenkomst is, met behoud van ieders verantwoordelijkheid en met 
inachtneming van ieders taakstelling, gericht op

de voorwaarden waaronder de Gemeente vanuit haar publiekrechtelijke taken 
en bevoegdheden haar medewerking zal verlenen aan de verdere 
planontwikkeling en de realisatie van het Bouwplan binnen het Plangebied 
door (de ontwikkelaar):
de wijze waarop Partijen de planuitvoering onderling zullen afstemmen; 
het regelen van het kostenverhaal door de Gemeente ex. art. 6.24 lid 1 Wro; 
overdracht over en weer van de gronden benodigd voor de realisatie van het 
Bouwplan.

2. Doel van deze Overeenkomst is tevens het vastleggen van alle hiertoe tussen Partijen 
gemaakte afspraken.

Artikel 3

1.

Verplichtingen Ontwikkelaar

Op hoofdlijnen heeft de Ontwikkelaar de navolgende verplichtingen:

Het vergoeden van de kosten van de Gemeente zoals aangegeven in artikel 5 van de 
Overeenkomst.

2. Het vergoeden van de planschade ex artikel 6.1 Wro zoals aangegeven in artikel 17 
van de Overeenkomst.

3. De ontwikkeling en realisatie van het Bouwplan voor eigen rekening en risico en het 
hiertoe aanvragen van de benodigde vergunningen.

4. De Ontwikkelaar draagt zorg voor de verkoop en levering van de gronden, zoals 
aangegeven op de aan deze Overeenkomst als Bijlage 8 gehechte tekening met letter A 
en B, zoals nader uitgewerkt in artikel 14 en 15.

De ter uitvoering van bovengenoemde verplichtingen te verrichten 
taken worden in het vervolg van deze Overeenkomst nader uitgewerkt.

Artikel 4

1.

Verplichtingen Gemeente

Op hoofdlijnen heeft de Gemeente de volgende verplichtingen:

De Gemeente draagt zorg voor het voorbereiden, doorlopen en begeleiden van de voor 
het Bouwplan, zoals weergegeven in Bijlage 7a, benodigde planologische procedure 
overeenkomstig de procedure als omschreven in de Overwegingen (planologisch 
besluit) en voor het voorbereiden, doorlopen en begeleiden van de procedures voor de 
overige benodigde vergunningen voor het Bouwplan, met inachtname van het bepaalde 
in artikel 23.

2. De Gemeente verleent medewerking aan de tijdige verkoop en levering van de 
gronden, zoals aangegeven in artikel 3.5 van deze Overeenkomst en nader uitgewerkt 
in artikel 14 en 15.
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3. De Gemeente zal haar medewerking verlenen aan het verlenen van zakelijke rechten
als gevolg van overbouwing boven gemeentegrond.

De ter uitvoering van bovengenoemde verplichtingen te verrichten 
taken worden in het vervolg van deze Overeenkomst nader uitgewerkt.

Artikel 5 Kosten ten laste van de Ontwikkelaar

1.

2.

Ten laste van de Ontwikkelaar komen de kosten zoals genoemd in artikel 6.2.4. van 
het Besluit op de ruimtelijke ordening. Voor dit Project betreft het limitatief de 
volgende kostenposten:

De ambtelijke kosten van de Gemeente (Bijlage 5), zoals nader uitgewerkt in artikel 6.

De kosten van het realiseren en inrichten en aanleggen van de Openbare Ruimte 
binnen het Plangebied zoals aangegeven in artikel 10 en Bijlage 2.

3. De planschade ex. artikel 6.1 Wro, zoals nader uitgewerkt in artikel 17.

Artikel 6 Ambteliike kosten

1.

2.

Op grond van de Voorschotovereenkomst heeft de Ontwikkelaar reeds een bedrag ad 
€ 21.785,- voldaan. Dit bedrag wordt derhalve in mindering gebracht op de kosten 
zoals genoemd in de Planschadescan welke als Bijlage 5 bij deze overeenkomst is 
gevoegd, zodat een bedrag aan plankosten resteert van € 22.605,-. Over dit bedrag is 
geen BTW verschuldigd. Dit bedrag wordt voldaan voor 50% na rechtsgeldige 
ondertekening van deze overeenkomst door beide partijen en voor de overige 50% na 
afgifte van de omgevingsvergunning of omgevingsvergunningen voor het Bouwplan 
waarvoor de gemeente bevoegd is.

De betaling van de overige door de Gemeente te maken kosten als bedoeld in artikel
5 lid 2 geschiedt na ontvangst van de door Gemeente verzonden factuur op 
rekeningnummer NL72 BNGH 028.50.35.401 onder vermelding van “Plankosten
Ceylonpoort 5-25”.

3. Betaling van de planschade geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 3 
van de Overeenkomst.

Artikel 7 Exploitatienlan

Partijen hebben middels deze Overeenkomst geregeld dat het verhaal van kosten van 
de grondexploitatie anderszins verzekerd is, waardoor de Gemeente conform het 
bepaalde in artikel 6.12 lid 2 aanhef en sub a Wro geen exploitatieplan hoeft vast te 
stellen.



Definitief d.d. 15 mei 2019

Artikel 8

1.

Woningbouw categorieën

Het door de Ontwikkelaar te realiseren Bouwplan bestaat uit ca. 162 huurwoningen. 
De Ontwikkelaar c.q. zijn rechtsopvolger heeft de bedoeling deze woningen te 
verhuren conform het woningbouwprogramma zoals opgenomen in Bijlage 9. De in 
deze bijlage opgenomen huurprijzen zijn gemiddelde huurprijzen. De Ontwikkelaar is 
bevoegd de huren te differentiëren per woningtype en verdieping. Daarbij gelden de 
afspraken omtrent het woningbouwprogramma zoals hierna opgenomen.

Deze afspraken gelden voor een periode van 15 jaar. De termijn van 15 jaar vangt aan 
na oplevering van de eerste woning. Na afloop van 15 jaar vervallen de verplichtingen 
uit deze bepaling.

Alle huurbedragen als genoemd in dit artikel 8 hebben een prijspeildatum van één 
januari 2018. De huurbedragen zijn exclusief: de externe berging, de 
servicekosten en het parkeren. Indexering vindt plaats volgens CPI (alle huishoudens 
(2015=100).

a. Partijen zijn overeengekomen dat hiervan 25 woningen (zijnde ca 15% van het 
totaal aantal woningen) van de ca. 162 woningen worden verhuurd tegen een 
gemiddelde huurprijs van € 722,- per maand. De hoogte van de huurprijs dient te 
blijven vallen binnen de bandbreedtes van de genoemde aanvangshuurprijs en 
indexering gedurende een exploitatieperiode van 15 jaar. Deze 25 woningen zullen 
gedurende deze periode altijd vallen binnen een geliberaliseerd huurniveau.

b. Daarnaast zijn Partijen overeengekomen dat 44 woningen (zijnde ca 27% van het 
totaal aantal woningen) van de ca. 162 woningen worden verhuurd tegen een 
gemiddelde huurprijs van maximaal € 971,- per maand. De hoogte van de huurprijs 
dient te blijven vallen binnen de bandbreedtes van de genoemde aanvangshuurprijs en 
indexering gedurende een exploitatieperiode van 15 jaar. Deze 44 woningen zullen 
gedurende deze periode altijd vallen binnen een geliberaliseerd huurniveau.

c. De Ontwikkelaar spant zich in om in totaal 25 woningen te verhuren aan een 
doorstromer vanuit een sociale huurwoning in de regio Kennemerland/IJmond. Dit 
geldt uitsluitend voor de eerste verhuring van deze woning. Indien niet aantoonbaar in 
eerste instantie in totaal 25 woningen verhuurd zijn of zijn geweest aan een 
doorstromer uit een sociale huurwoning verbeurt de Ontwikkelaar een boete van
€ 15.000,- per woning, hetgeen betekent dat deze boete maximaal € 375.000,- kan 
bedragen. De boete is betaalbaar aan de Gemeente vanaf drie maanden nadat 
onweerlegbaar is vastgesteld dat de Ontwikkelaar deze boete aan de Gemeente is 
verschuldigd. De bewijslast om aan te tonen dat aan de inspanningsverplichting is 
voldaan berust bij de Ontwikkelaar.

Het “Friends”-concept
De Ontwikkelaar heeft de mogelijkheid, indien daar vraag naar is, maximaal 20 
woningen (circa 13% van de woningen) te verhuren volgens het Friends-concept.
Het “Friends”-concept houdt in: één woning met twee huurders, waarbij elke huurder 
beschikt over een eigen slaapkamer en sanitaire voorzieningen en zij gezamenlijk 
beschikken over een gedeelde en gezamenlijke woonkamer en keuken.
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Afliankelijk van de vraag hiernaar is het mogelijk om maximaal 20 woningen aan te 
bieden volgens het “Friends”-concept, hetgeen in dat geval ruimte biedt aan 40 
bewoners en huurders.
De huurprijs per huurder voor het Friends-concept ligt onder de sociale huurgrens. De 
huurprijs van de twee huurders gezamenlijk per Friends-appartement ligt boven de 
sociale huurgrens en valt daarmee altijd binnen een geliberaliseerd huurniveau.

3 Voor de in lid 1 van dit artikel onder a en b genoemde te realiseren woningen (totaal
69 stuks) zijn Partijen overeengekomen aansluiting te zoeken bij de Kaders 
Middeldure huur zoals aangegeven in de Nota Kaders en Instrumenten sociale huur en 
middensegment (raadsbesluit gemeente Haarlem 2018/273161).

De tussen Partijen overeengekomen kaders luiden voor de huurwoningen genoemd in 
lid 1 van dit artikel onder a en b dan concreet als volgt:

De nieuw op te leveren huurwoningen en de huurwoningen die na mutatie 
vrijkomen worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot l,5x modaal, zijnde 
€ 54.348 bruto (prijspeil 1 januari 2018, met indexatie volgens CPI alle huishoudens 
2015=100). Indien echter de Ontwikkelaar aan de Gemeente kan aantonen dat 
gedurende twee maanden na oplevering en/of het leeg c.q. beschikbaar komen van 
een huurwoning geen huurder is gevonden die voldoet aan dit inkomenscriterium, 
staat het de Ontwikkelaar vrij de betreffende woning te verhuren aan een huurder die 
niet voldoet aan deze inkomenseis.

De Ontwikkelaar spant zich in om minimaal 15% van de woningen (zijnde 25 
woningen) te verhuren aan een zogeheten scheefwoner.. Onder scheefwoner wordt 
verstaan: een persoon die en/of een huishouden dat een sociale huurwoning huurt 
terwijl hij of zij hiervoor een te hoog inkomen heeft. Sociale huurwoningen zijn 
namelijk bedoeld voor huishoudens met een maximum inkomen van € 36.798,- per 
jaar.

Er geldt een verbod op uitponden - dat wil zeggen verkoop van een 
huurwoning op het moment dat een huurder vertrekt en de woning leegt komt - van de 
woningen gedurende een periode van 15 jaar gerekend na oplevering van de eerste 
woning. De verkoop van het gehele pand c.q. project aan een derde partij is wel 
toegestaan. Hiervoor geldt het bepaalde in artikel 26 van deze Overeenkomst.

Minimaal de helft van de nieuw op te leveren woningen met een maximale 
huurprijs van €971,- per maand (derhalve in totaal 35) heeft een oppervlakte van 60m2 
bruto vloeroppervlakte. Er worden geen woningen kleiner dan 50m2 bruto 
vloeroppervlakte gerealiseerd. De bergingen op verdiepingsniveau zijn hierin niet 
meegerekend.

De Ontwikkelaar is verplicht eenmaal per jaar per woning de huurprijs aan te 
leveren via een door de Gemeente vastgesteld format om de huurprijzen te toetsen. 
Daartoe wordt inzicht gegeven in een deel van de huuradministratie. Hierbij wordt de 
regelgeving inzake de bescherming van de privacy in acht genomen. De Gemeente zal 
ook verder vertrouwelijk omgaan met de verstrekte gegevens.

4 Doorwerking naar opvolgende eigenaar/eigenaren, kwalitatieve verplichting:
De Ontwikkelaar heeft de bedoeling om het gebouw c.q. het project te verkopen aan 
een derde. Indien dit gebeurt zullen de verplichting uit deze bepaling overgaan op de 
nieuwe eigenaar. Om de Gemeente zekerheid te bieden dat deze verplichtingen door 
de Ontwikkelaar worden doorgelegd naar de nieuwe eigenaar zal hiervoor voor de 
overeengekomen exploitatieperiode van 15 jaar een kwalitatieve verplichting worden
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gevestigd, ten overstaan van een door Gemeente en Ontwikkelaar gezamenlijk aan te 
wijzen notaris, in opdracht en voor rekening van de Ontwikkelaar.

Artikel 9 Parkeergarage

1. Om in de bij het Bouwplan behorende parkeerbehoefte te voorzien wordt een 
parkeergarage gerealiseerd. Deze parkeergarage maakt onderdeel uit van het 
Bouwplan zoals aangegeven op Bijlage 7a. Deze parkeergarage wordt gerealiseerd 
op grond die in eigendom is van de Ontwikkelaar en voor een deel op grond die de 
Ontwikkelaar, middels deze Overeenkomst, koopt van de Gemeente, zoals 
aangegeven in artikel 14 van deze Overeenkomst.

2. Het is voorzienbaar dat in de toekomst de Ontwikkelaar c.q. diens Rechtsopvolger 
een gedeelte van de parkeergarage wenst te transformeren naar commerciële 
ruimten (horeca of andere commerciële functies, niet zijnde detailhandel). Dit sluit 
aan op de toekomstige herontwikkeling en herinrichting van het winkelcentrum 
Schalkwijk. De Gemeente zal een dergelijk verzoek van de Ontwikkelaar c.q. 
diens Rechtsopvolger vanuit een positieve grondhouding beoordelen. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de dan aanwezige parkeerbehoefte vanwege het 
Bouwplan.
In Bijlage 7b is een voorbeeld opgenomen hoe die transformatie van de 
Parkeergarage eruit kan zien. De Gemeente kan zich op zichzelf vinden in deze 
transformatie van de Parkeergarage mits daarmee te allen tijde wordt voorzien in 
de alsdan aanwezige parkeerbehoefte vanwege het Bouwplan.

3. Het Bouwplan inclusief de Parkeergarage belemmert niet de huidige expeditie van 
de winkelpanden gelegen aan de Ceylonpoort c.q. het daaraan gelegen openbaar 
gebied. De Ontwikkelaar zal zorgdragen voor de (verdere) communicatie over het 
Bouwplan met de eigenaren en exploitanten van deze winkels. De Ontwikkelaar 
zal de Gemeente hierover op de hoogte houden.

Artikel 10 Aanleg/Herinrichting Openbare Ruimte in Plangebied

1. De Ontwikkelaar betaalt aan de Gemeente een bedrag van € 250.000,- voor de
herinrichting van de Openbare Ruimte aangegeven in Bijlage 2, aangeduid met de 
letter A en B. Over dit bedrag is geen BTW verschuldigd.

Dit bedrag wordt middels een door de Gemeente toegezonden factuur betaald op het 
moment dat het definitief ontwerp gereed is en de herinrichting start. Indien de 
Ontwikkelaar het Bouwplan c.q. het Gebouw verkoopt, wordt dit bedrag voorafgaand 
aan de verkoop betaalbaar gesteld aan de Gemeente door middel van bijvoorbeeld een 
notarisrekening of bankgarantie. De Gemeente heeft pas recht op dit bedrag indien 
voldaan is aan de genoemde voorwaarden, te weten: het definitief ontwerp is gereed 
en er is gestart met de herinrichting.

De herinrichting van de Openbare Ruimte van het gebied zoals aangegeven in Bijlage 
2 (A en B) wordt uitgevoerd door en voor rekening en risico van de Gemeente.

De kosten van het verleggen van kabels en leidingen ten behoeve van het Bouwplan, 
inclusief Parkeergarage, zijn voor rekening en risico van de Ontwikkelaar.
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Het ontwerp, de kwaliteit en de planning van de herinrichting van de Openbare Ruimte 
zoals aangegeven in Bijlage 2 (A en B) wordt in nauw overleg tussen Partijen 
overeengekomen en afgesproken. Ook het opleverprotocol van de Openbare Ruimte 
komt in goed onderling overleg tot stand.

De Gemeente garandeert de Ontwikkelaar dat de Openbare Ruimte zoals aangegeven 
in Bijlage 2 (A en B) vrij toegankelijk en functioneel bereikbaar is op het moment dat 
de huurwoningen door de huurders betrokken worden. De Ontwikkelaar accepteert dat 
de inrichting op dat moment mogelijk niet volledig voltooid is, waarbij er geen 
elementen mogen ontbreken die het feitelijk gebruik van het plangebied in de weg 
staan.

2. Partijen stellen, in goed onderling overleg, een voorlopig ontwerp en een definitief 
ontwerp op voor de (her)inrichting van de Openbare Ruimte.

3. De Openbare Ruimte dient bij oplevering van de woningen binnen het Bouwplan 
gereed te zijn, maar in elk geval bruikbaar voor de (toekomstige) bewoners van het 
Bouwplan. Het gebouw inclusief de parkeergarage moeten op zijn minst bereikbaar en 
toegankelijk zijn op moment van oplevering van de woningen binnen het Bouwplan. 
Uiterlijk drie maanden na oplevering van de eerste woning van het Bouwplan is de 
herinrichting van de Openbare Ruimte in het Plangebied gereed. De Gemeente 
informeert de Ontwikkelaar regelmatig over de stand van zaken omtrent de 
herinrichting van de Openbare Ruimte en de Ontwikkelaar informeert de Gemeente 
regelmatig over de stand van zaken van het Bouwplan en de realisatie daarvan.

Artikel 11 Uitvoering Bouwplan

1. Voorafgaand en tijdens de bouw/realisatieperiode dient er door de Ontwikkelaar 
overleg te worden gevoerd met de Afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte ten 
aanzien van aan-en afvoerroutes, een en ander in verband met mogelijke overlast en 
beschikbare wegcapaciteiten.

2. De Ontwikkelaar zal aan haar aannemer(s) van de uit te voeren werken de verplichting 
opleggen volledig mee te werken aan de beperking - voor zover dit redelijkerwijs van 
haar verwacht kan worden - van de hinder en mogelijke verkeersbelemmeringen 
tijdens de bouw/realisatieperiode.

3. De Ontwikkelaar is jegens Gemeente aansprakelijk voor alle schade aan de openbare 
wegen en overige gemeentelijke eigendommen toegebracht door uitvoering van het 
Bouwplan, mits dit is toe te rekenen aan de Ontwikkelaar of haar opdrachtnemers. In 
verband hiermee zal - alvorens door Ontwikkelaar gestart zal worden met 
werkzaamheden - opdracht worden gegeven voor een zogenaamde nulmeting, aan 
welke nulmeting Partijen hun goedkeuring dienen te verlenen. De schade dient op 
eerste aanzegging van de Gemeente door en voor rekening van de Ontwikkelaar te 
worden hersteld.

4. Indien er klachten en/of schadeclaims bij de Gemeente worden ingediend door derden 
in verband met overlast van of schade ten gevolge van bouwwerkzaamheden zal de 
Gemeente de Ontwikkelaar terstond informeren en zal de Ontwikkelaar terstond 
overgaan tot afhandeling van deze klachten en/of schadeclaims, mits aan haar toe te 
rekenen.

5. De Ontwikkelaar zal meewerken aan het eventueel plaatsen van gemeentelijke borden 
in verband met de noodzakelijke maatregelen.
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6. De kosten voor noodzakelijke tijdelijke maatregelen komen voor rekening van de
Ontwikkelaar.

7. Voor rekening en risico van de Ontwikkelaar zal door de Ontwikkelaar een nulmeting 
worden gemaakt van de openbare ruimte voor de aanvang van de werkzaamheden. De 
Gemeente zal een kopie ontvangen van deze nulmeting.

Artikel 12

1.

Beheer Openbare en Semi-Openbare Ruimte

Het beheer en het onderhoud van de Openbare Ruimte is voor rekening van de
Gemeente. Voor wat betreft de door de Ontwikkelaar in eigendom overgedragen
Openbare Ruimte geldt dit vanaf de juridische eigendomsoverdracht.

2. In verband met mogelijke aansluiting van de Semi-Openbare Ruimte op de Openbare
Ruimte zal waar nodig overleg worden gevoerd met de Gemeente.

Artikel 13 Vestiging zakeliike rechten in Openbare Ruimte (ingeval van onverhoopte 
uitkraging) bii ondergrondse bouw, overbouwingen, objecten.

1.

2.

De vestiging van de zakelijke rechten vindt plaats ten overstaan van een door
Gemeente en Ontwikkelaar gezamenlijk aan te wijzen notaris, in opdracht en voor 
rekening van de Ontwikkelaar. In Bijlage 11 is een overzicht opgenomen van de te 
vestigen zakelijke rechten.

Indien door de Ontwikkelaar overbouwingen worden gerealiseerd buiten of binnen de 
grenzen van het te bebouwen deel van het Plangebied en derhalve boven de openbare 
ruimte in eigendom van de gemeente zullen in nader overleg tussen Partijen om niet 
de benodigde zakelijke rechten worden gevestigd. De vestiging van deze zakelijke 
rechten vindt plaats ten overstaan van een door de Ontwikkelaar aan te wijzen notaris, 
in opdracht en voor rekening van de Ontwikkelaar.

Artikel 14 Grondoverdracht Gemeente aan Ontwikkelaar

Gemeente en Ontwikkelaar zullen in het kader van deze Overeenkomst een 
koopovereenkomst sluiten, waarbij de Gemeente aan de Ontwikkelaar verkoopt en de 
Ontwikkelaar van de Gemeente koopt de Grond, zoals aangegeven op de aan deze 
Overeenkomst als Bijlage 8 gehechte tekening.

Deze grondoverdracht zal met gesloten beurzen plaatsvinden omdat de grond onder de 
parkeergarage van het Bouwplan geen residuele waarde heeft. Voor het Bouwplan 
verdwijnen wel 9 openbare parkeerplaatsen (straatparkeren). Gelet daarop zal de
Ontwikkelaar een (extra) investering doen in c.q. bijdrage betalen aan de Gemeente 
die de gemeente zal gebruiken voor de herinrichting van de Openbare Ruimte rond
Ceylontoren c.q. aan de noordkant van het Centrum Schalkwijk. Dit is verdisconteerd 
in het bedrag dat is opgenomen in de door de Ontwikkelaar aan de Gemeente te 
betalen bijdrage voor de herinrichting van de Openbare Ruimte in artikel 10 van deze 
overeenkomst.

Over de koopovereenkomst zullen Partijen verder in redelijkheid overleggen.
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Artikel 15

1.

Grondoverdracht Ontwikkelaar aan Gemeente

Gemeente en de Ontwikkelaar zullen in het kader van deze Overeenkomst een 
koopovereenkomst sluiten, waarbij de Ontwikkelaar aan de Gemeente verkoopt en de 
Gemeente van de Ontwikkelaar koopt Grond, zoals aangegeven op de aan deze 
Overeenkomst als Bijlage 8 gehechte tekening.

Deze grondoverdracht zal met gesloten beurzen plaatsvinden.

Over de koopovereenkomst zullen partijen in redelijkheid overleggen.

2. Indien bij de uiteindelijke verkaveling en situering van het Bouwplan mocht blijken 
dat de exacte begrenzingen van de over te dragen gronden moeten worden gewijzigd, 
verplichten de Ontwikkelaar en de Gemeente zich over en weer zich tot overdracht 
van die grondstroken die alsdan noodzakelijk blijken voor de gewijzigde situering.

Artikel 16

1.

Planoloeische procedure

De Gemeente draagt, met inachtname van artikel 23 van deze Overeenkomst, zorg 
voor het tijdig opstellen en in procedure brengen van het benodigde planologische 
besluit en de overige benodigde vergunningen, waaronder de omgevingsvergunningen 
voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onderdeel a en c, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

2. De Gemeente draagt, met inachtname van artikel 23 van deze Overeenkomst, zorg 
voor de spoedige behandeling van de door de Ontwikkelaar ingediende aanvr(a)g(en) 
omgevingsvergunning alsmede overige aanvragen door de Ontwikkelaar voor 
benodigde vergunningen in het kader van deze Overeenkomst, voorzover het 
vergunningen betreft welke door de Gemeente dienen te worden verleend.

3. De Ontwikkelaar zal de Gemeente bij de planologische voorbereiding zoals 
aangegeven in leden 1 en 2 alsmede bij het voldoen aan het gestelde in lid 4 alle 
medewerking verlenen die in haar vermogen ligt en de instructies en verzoeken van de 
Gemeente volgen.

4. De Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor en draagt het risico van het tijdig aanvragen 
van alle voor de realisatie van het Bouwplan benodigde vergunningen. De 
Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de daartoe 
benodigde documenten.

Artikel 17

1.

Planschade

Partijen komen overeen dat de mogelijke planschade ex. artikel 6.1 Wro welke 
voortvloeit uit de onherroepelijke en onvoorwaarde lijke omgevingsvergunning voor 
het Bouwplan en welke onherroepelijk voor vergoeding in aanmerking komt, gedragen 
wordt door de Ontwikkelaar.

2. Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade ex. artikel 6.1 Wro wordt door de 
Gemeente behandeld conform het bepaalde in afdeling 6.1 Wro, afdeling 6.1 Bro en de 
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade, zoals 
vastgesteld door de raad bij besluit van 30 oktober 2008, in werking getreden
7 november 2008.
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Artikel 18

Artikel 19

1.

2.

Artikel 20

Artikel 21

1.

De Gemeente zal de Ontwikkelaar schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag om 
tegemoetkoming in planschade die voortvloeit uit de planologische maatregel zoals 
aangegeven in lid 1.

De Gemeente zal zo spoedig mogelijk na iedere aparte en onherroepelijke vaststelling 
van een bedrag aan planschade die voortvloeit uit de in lid Ivan dit artikel bedoelde 
planologische maatregel, het bedrag schriftelijk aan de Ontwikkelaar mededelen.

De Ontwikkelaar verplicht zich binnen twee maanden na dagtekening van deze 
schriftelijke mededeling aan de Gemeente het volledige bedrag over te maken.

Fiscale aspecten Overeenkomst

Ontwikkelaar en Gemeente streven naar een fiscaal zo optimaal vriendelijke 
grondlevering.

Communicatie (over Bouwnlan/proces/uitvoering)

Partijen hechten grote waarde, zowel voor als tijdens de realisatie van het Bouwplan, 
aan een goede en zorgvuldige communicatie met zowel belanghebbenden in de directe 
omgeving van het Plangebied als met potentiële eigenaars en gebruikers.
Namens de Ontwikkelaar wordt de communicatie verzorgd door de heer H.E. Röling, 
namens de Gemeente wordt de communicatie verzorgd door de betreffende 
procesmanager , ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst is dat de heer M. 
Kaldenhoven. Voornoemde personen hebben de verplichting de diverse achterbannen 
geïnformeerd te houden en zullen daartoe de nodige overleggen organiseren.
Indien Ontwikkelaar het Bouwplan c.q. het gebouw, voorafgaand aan of tijdens de 
realisatie van het Bouwplan verkoopt aan een derde, draagt de Ontwikkelaar er zorg 
voor dat de nieuwe eigenaar een opvolgend contactpersoon aanwijst.

Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over 
de herontwikkeling van het Plangebied. Informatieverstrekking door Gemeente vindt 
alleen op hoofdlijnen plaats en dan vanuit haar wettelijke verplichtingen (inspraak) en 
het gemeentelijk beleid.

Overlegstructuur

Partijen spreken af elkaar op de hoogte te houden van de voortgang van de uitvoering 
van de Overeenkomst en elkaar in ieder geval zo spoedig mogelijk te informeren 
indien zich omstandigheden voordoen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering 
van de Overeenkomst.

Wijziging Overeenkomst

Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd indien Partijen over de inhoud van 
een wijziging alsmede de gevolgen van een wijziging schriftelijk overeenstemming 
hebben bereikt.

13



Definitief d.d. 15 mei 2019

2. Voor de toepassing van het in lid 1 van dit artikel bepaalde wordt onder een wijziging 
verstaan iedere verandering in hetgeen Partijen in en/of krachtens deze overeenkomst 
met zoveel woorden zijn overeengekomen.

Artikel 22

1.

Publicatie Overeenkomst

Het is Partijen bekend dat deze Overeenkomst een overeenkomst over 
grondexploitatie betreft als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 Wro en dientengevolge 
krachtens artikel 6.24 lid 3 Wro van het sluiten van de Overeenkomst kennis moet 
worden gegeven.

2. Ter voldoening aan het bepaalde in lid 1 alsmede het bepaalde in artikel 6.2.12. Bro 
geven Burgemeester en wethouders van de Gemeente binnen twee weken na het 
sluiten van deze Overeenkomst hiervan kennis in de Stadskrant volgens de als Bijlage 
6 bij deze Overeenkomst gevoegde concepttekst.

3. Op de Overeenkomst is het bepaalde in de Wet Openbaarheid van Bestuur 
onverminderd van toepassing: dit houdt in dat de Gemeente met een beroep op de in 
deze wet aangegeven weigeringsgronden eventuele verzoeken om verdere c.q. 
inhoudelijke inzage in dan wel informatie over - de Overeenkomst kan weigeren, 
waarbij de Gemeente de Ontwikkelaar zal betrekken

Artikel 23

1.

Vriitekenino publiekrechtelijke bevoegdheden

De inhoud van deze Overeenkomst zal niet van invloed zijn op de uitoefening door de 
Gemeente van haar publiekrechtelijke taak.
Indien deze taakuitoefening leidt tot handelingen en/of besluiten welke nadelig zijn 
voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is 
overeengekomen, zal de Gemeente in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor 
voor de Ontwikkelaar en/of door de Ontwikkelaar ingeschakelde derden ontstane 
nadelen.

2. Evenmin zal de inhoud van deze Overeenkomst van invloed zijn op de verkrijging van 
toestemming van hogere overheden voor deze toestemming voor de Gemeente voor de 
uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen of op 
onderdelen daarvan wettelijk is vereist.
Indien een onherroepelijke weigering van een dergelijke toestemming nadelig is voor 
hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen zal de Gemeente in 
geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor de Ontwikkelaar en/of door de 
Ontwikkelaar ingeschakelde derden ontstane nadelen.

3. Indien een vergunningaanvraag op basis van de aangeleverde gegevens 
moet worden geweigerd zal de gemeente de Ontwikkelaar in de gelegenheid stellen 
om de aanvraag zodanig aan te passen dat deze kan worden goedgekeurd en verleend. 
Indien inspraakreacties en/of bezwaren moeten leiden tot noodzakelijke aanpassingen 
van het Bouwplan zal de Gemeente in overleg treden met de Ontwikkelaar.
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Artikel 24 Overdracht en inbrena van de Overeenkomst

Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst is het de Ontwikkelaar niet toegestaan 
de uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te 
dragen tenzij na toestemming van de Gemeente. De Gemeente zal haar toestemming 
niet op onredelijke gronden onthouden.

Artikel 25

1.

Onvoorziene Omstandigheden

Wanneer zich tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst onvoorziene 
omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 6:258 van het Burgerlijk Wetboek, 
zullen Partijen trachten door middel van overleg waarin heronderhandeling trachten 
binnen drie maanden na aanvang van het overleg een voor beide Partijen redelijke 
oplossing te vinden voor de gerezen problemen. Verslechterde marktomstandigheden 
worden in beginsel niet begrepen onder onvoorziene omstandigheden.

Indien Partijen niet tot overeenstemming komen, is de geschillenregeling zoals 
bedoeld in artikel 27 van overeenkomstige toepassing.

2. Partijen zullen met inachtneming van eikaars belangen zoveel als mogelijk in het werk 
stellen om de schade als gevolg van de hiervoor bedoelde (onvoorziene) 
omstandigheden tot een minimum te beperken.

Artikel 26 Niet nakoming en Ontbinding

Indien een partij na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door haar wederpartij 
gedurende dertig dagen - de dag van ingebrekestelling daaronder begrepen - in 
gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, dan is deze partij in verzuim.

De wederpartij kan binnen vijftien dagen nadien de in verzuim zijnde partijen te 
kennen geven dat ontbinding en vervangende schadevergoeding wordt gevorderd, 
tenzij de ontbinding niet wordt gerechtvaardigd door de ernst en aard van de 
tekortkoming, of dat nakoming met aanvullende schadevergoeding wordt gevorderd.

Artikel 27 Geschillen

De beslissing inzake alle geschillen, van welke aard dan ook, waaronder begrepen de 
geschillen die slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd, die naar 
aanleiding van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen 
partijen mochten ontstaan, zal worden opgedragen aan de bevoegde rechter te
Haarlem.

Artikel 28

1.

Totstandkomingsvoorbehoud

Tussen Partijen komt deze Overeenkomst pas tot stand nadat de daarvoor vereiste 
instemming c.q. goedkeuring is verleend door het college van burgemeester en 
wethouders van de Gemeente (het college). De instemming c.q. goedkeuring van het 
college geldt zodoende als een constitutief vereiste voor de totstandkoming van deze 
Overeenkomst.
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2. Indien de in het vorige lid genoemde instemming c.q. goedkeuring niet is verleend
door het college, komt in het geheel geen Overeenkomst tot stand tussen partijen, dus 
ook geen overeenkomst met een voorwaardelijk karakter als bedoeld in artikel 6:21 
BW.

Artikel 29 Einde van de Overeenkomst en de Voorschotovereenkomst

Deze Overeenkomst eindigt indien de Ontwikkelaar en de Gemeente de uit deze 
Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden hebben voltooid en hun verplichtingen 
zijn nagekomen. Met de inwerkingtreding van de Overeenkomst komt de 
Voorschotovereenkomst te vervallen.

Artikel 30 Planning

In Bijlage 12 is een planning opgenomen. Dit is een planning op hoofdlijnen, bedoeld 
om een indicatie te geven van de te verrichten werkzaamheden en de planning 
daarvan. Deze planning is niet bindend.

Artikel 31 Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, door Partijen per bladzijde 
geparafeerd en aan het slot getekend.

Gemeente Haarlem De Ontwikkelaar
W&qIcL Xvvesf

Datum Datum r-
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iNLFJPING
In dit boekje staan vermeld de Model bepalingen Verkoop zoals gehanteerd door de gemeente 
Haarlem.

Als u een koopovereenkomst voor grond of een gebouw met de gemeente sluit, dan is er altijd een 
aantal van deze bepalingen voor u van toepassing. Voor u is het van belang om vooraf na te gaan of u 
met deze bepalingen akkoord kunt gaan.

Besluit u bijvoorbeeld over te gaan tot aankoop van een stuk bouwgrond, dan zijn de hoofdstukken 1, 
2 en meestal enkele artikelen uit hoofdstuk 3 voor u van toepassing. In de koopovereenkomst worden 
de hoofdstukken en artikelen die precies voor u gelden, opgenomen.

De koopovereenkomst is de overeenkomst met bijlage(n), waarin de met u te sluiten transactie staat 
omschreven. In de koopovereenkomst vindt u altijd kernbedingen en een enkele keer bijzondere 
bedingen. Kernbedingen zijn de namen van de koper en van de gemeente als verkoper, wat er wordt 
verkocht, de prijs en waarvoor de zaak is bestemd.

Bijzondere bedingen zijn extra artikelen die alleen in dat bijzondere geval in de overeenkomst worden 
opgenomen.

In artikelen 1.2 van de Algemene Verkoopvoorwaarden is een aantal definities opgenomen waarin de 
gebruikte begrippen staan omschreven. Die begrippen zijn in overeenstemming met de termen die in 
het Nieuw Burgerlijk Wetboek (per 1 januari 1992 van toepassing) zijn opgenomen.

Heeft u over deze model bepalingen nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling 
Vastgoed.

J
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HOOFDSTI K 1:BEPAUNGE!N ALGEMEE1V

Artikel 1.1 Geldigheid
1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden behoren bij iedere koopovereenkomst tussen de 

gemeente Haarlem en haar wederpartij(en) waarin ze zijn opgenomen en vormen daarmee één 
onverbrekelijk geheel.

2. Alleen die hoofdstukken en artikelen die in de koopovereenkomst zijn opgenomen, gelden 
tussen partijen.

Artikel 1.2 Definities
In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder
aflevering feitelijk ter beschikking stellen van de onroerende 

zaak
Algemene Verkoopvoorwaarden deze bepalingen van de gemeente Haarlem die 

bestemd zijn om te gelden bij gemeentelijke 
koopovereenkomsten waarbij de gemeente een 
onroerende zaak verkoopt

grond de over te dragen grond die het object vormt van 
de koopovereenkomst

ingebruikneming het moment waarop de koper voor het eerst 
feitelijk over de onroerende zaak beschikt door 
deze te betrekken, er feitelijke werkzaamheden in 
of op uit te voeren of er een afrastering omheen te 
zetten. Het uitvoeren van een 
sonderingsonderzoek of een milieukundig 
bodemonderzoek valt hier echter niet onder en 
kan gebeuren zonder dat er sprake is van 
ingebruikneming.

notariële akte de voor de overdracht vereiste akte van levering
onroerende zaak de grond en/of de opstallen die het object van de 

koopovereenkomst vormen waarbij deze
Algemene Verkoopvoorwaarden behoren

overdracht juridische eigendomsovergang door inschrijving 
van de notariële akte in de openbare registers

koopovereenkomst de overeenkomst tot verkoop waarop deze 
Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing 
zijn en waarbij de verkoper zich verbindt een 
onroerende zaak af te geven en de koper om 
daarvoor een prijs in geld te betalen.

Artikel 1.3 Tekening
Van elke koopovereenkomst van een gemeentelijke onroerende zaak maakt een tekening deel uit 
waarop de over te dragen onroerende zaak staat aangegeven.
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Hoofdstuk 2: Bepalingen voor koop

Artikel 2.1 Geldigheid van de artikelen in dit hoofdstuk
De artikelen 2.2 tot en met 2.21 gelden bij overeenkomsten tot verkoop van gemeentelijke onroerende 
zaken.

Artikel 2.2 Staat van overdracht
1. De onroerende zaak wordt overgedragen in de staat waarin zij zich bevindt op de datum van 

het verlijden van de notariële akte. Bij eerdere ingebruikneming wordt zij afgeleverd in de 
toestand waarin zij zich bevindt op de datum van ingebruikneming

2. De onroerende zaak wordt vrij van hypothecaire inschrijvingen en van beslagen, doch 
overigens met alle daaraan verbonden heersende en lijdende erfdienstbaarheden en 
kwalitatieve verplichtingen overgedragen.

3. De verkoper staat er voor in dat zij gerechtigd is de eigendom over te dragen.
4. De verkoper geeft geen enkele garantie of vrijwaring, behoudens die voor uitwinning.

Artikel 2.3 Overdracht en aanvaarding
1. De notariële akte wordt ondertekend binnen een maand na het tot stand komen van het 

gemeentelijk besluit tot verkoop. Indien partijen een latere datum overeenkomen, wordt de 
koopsom vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 maand na het tot stand komen van het 
gemeentelijk besluit tot verkoop. De keuze van de (bij voorkeur Haarlemse) notaris ligt bij de 
koper. Indien deze geen notaris kan of wil aanwijzen, wijst de verkoper een notaris aan 
volgens een systeem van toerbeurt.

2. De koper kan de onroerende zaak in eigen gebruik en genot aanvaarden, zodra de koopsom 
alsmede eventuele rente volledig is betaald en de notariële akte is ondertekend.

3. In afwijking van lid 2 kan de koper het perceel met goedvinden van verkoper in gebruik 
nemen voor het in het lid 1 bedoelde tijdstip. Verkoper kan hieraan nadere voorwaarden 
stellen. In ieder geval zal de wettelijke rente verschuldigd zijn over de koopsom vanaf de 
datum van ingebruikname.

4. De ingebruikgeving kan tussen partijen w orden vastgelegd door middel van een proces
verbaal van schouw.

5. Zolang de realisering van het project niet is verzekerd, kan van het bepaalde onder lid I 
worden afgeweken. De notariële akte wordt dan ondertekend binnen een door verkoper te 
bepalen termijn.

Artikel 2.4 Risico-overgang, beschadiging ten gevolge van een niet-toerekenbare tekortkoming
1. De onroerende zaak is eerst met ingang van de dag van het passeren van de notariële akte voor 

risico van de koper, tenzij de feitelijke levering eerder plaats heeft, in welk geval het risico 
met ingang van die dag overgaat op de koper.

2. Indien de onroerende zaak voor het tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd of geheel of 
gedeeltelijk verloren gaat, is de verkoper verplicht binnen 48 uur nadat het onheil aan hem 
bekend is geworden, koper hiervan in kennis te stellen.

3. Indien de onroerende zaak ten gevolge van een niet-toerekenbare tekortkoming voor het 
tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd of geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is deze 
overeenkomst van rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken na het onheil, maar in 
ieder geval voor de overeengekomen dag van het passeren van de notariële akte:
a. koper uitvoering van deze overeenkomst verlangt, in welk geval verkoper zonder

enige bijzondere tegenprestatie naast de koopsom aan koper op de overeengekomen 
dag van het passeren van de notariële akte de onroerende zaak aflevert in de staat 
waarin zij zich dan bevindt, met alle rechten welke verkoper ter zake van het onheil, 
hetzij uit hoofde van verzekering, hetzij uit andere, jegens derden toekomen; of
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b. verkoper verklaart de schade binnen een met koper in onderling overleg te bepalen
termijn na het onheil voor zijn rekening te zullen herstellen, in welk geval de voor een 
eerder tijdstip overeengekomen dag van het passeren van een notariële akte verschuift 
naar de dag volgend op de dag waarop de overeengekomen termijn verstreken is: vindt 
herstel binnen de overeengekomen termijn niet naar genoegen van verkoper plaats, 
dan is de overeenkomst alsnog ontbonden, tenzij koper binnen veertien dagen na het 
verstrijken van die vier weken verklaart alsnog gebruik te maken van het hem sub a. 
toegekende recht, in welk geval het passeren van de notariële akte op de 
overeengekomen datum of uiterlijk zes weken daarna plaatsvindt.

Artikel 2.5 Aanbetaling
1. De koper voldoet bij ondertekening van de koopovereenkomst een aanbetaling van 10 procent 

van de koopsom.
2. Dit bedrag wordt verrekend met de verschuldigde koopsom.
3. Indien het verkoopbesluit door Burgemeester en Wethouders niet tot stand komt, zal dit 

bedrag vermeerderd met een vergoeding voor gederfde rente, berekend naar het 
rentepercentage voor kortlopende leningen van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten, 
worden terugbetaald.

Artikel 2.6 Betaling koopsom
1. Uiterlijk op de dag van de ondertekening van de notariële akte, dient volgens factuur de 

volledige koopsom en de eventueel verschuldigde Omzetbelasting te zijn voldaan aan de 
verkoper of de notaris die de akte verlijdt.

2. Indien de koopsom niet uiterlijk op de dag van de ondertekening van de notariële akte door de 
verkoper of de notaris is ontvangen, dan is de koper in verzuim en zal daarover, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:83 BW zonder ingebrekestelling, over de periode 
vanaf die datum tot aan de datum van betaling wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW 
verschuldigd zijn.

Artikel 2.7 Lasten en Belastingen
1. Alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de koopovereenkomst en de overdracht 

en aflevering, waaronder begrepen de kosten van de kadastrale inmeting, zijn voor rekening 
van de koper.

2. Alle lasten en belastingen, welke van de onroerende zaak worden geheven, komen met ingang 
van 1 januari volgende op de datum van de notariële akte, voor rekening van de koper.

Artikel 2.8 Perceelsomschrijving, inmeting, terreingrenzen
Voor de datum van de feitelijke ingebruikname van de onroerende zaak zullen de grenzen door 
verkoper met piketten in het terrein worden aangeduid en aan de koper op zijn verzoek worden 
aangewezen.
De koper machtigt de verkoper de kadastrale aanwijs aan het kadaster te verzorgen.
De koper verplicht zich bij het plaatsen of laten plaatsen van gebouwen en afrasteringen met de 
ambtenaar die daar het bouwtoezicht heeft, overleg te plegen over de juiste plaatsing binnen de 
grenzen van de onroerende zaak.

Artikel 2.9 Over- en ondermaat
Verschil tussen de werkelijke grootte en de grootte zoals die door de verkoper is aangegeven, wordt 
niet verrekend.
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Artikel 2.10 Recht op verrekening bij intensivering van de bebouwing
1. Indien in een later stadium de bebouwingsoppervlakten vergroot zuilen worden, dient de koper 

voor deze vergroting alsnog een toebetaling te doen aan de gemeente op basis van de dan 
geldende gemeentelijke grondprijzen.

2. Koper is verplicht van zijn voornemen tot intensivering van de bebouwing melding te maken 
aan het Vastgoed, onverminderd hetgeen krachtens de Bouwverordening is vereist.

Artikel 2.11 Ontbinding in geval van verontreiniging
1. De wederpartij (niet particulier) heeft tot aan de start van de fundering van de bouw op het 

betrokken perceel, of als dit perceel verkaveld wordt op de betrokken kavel, doch in geen 
geval langer dan 1 jaar na de koopovereenkomst, het recht de overeenkomst eenzijdig te 
ontbinden indien hij in het gekochte alsnog voor het milieu gevaarlijke of niet-aanvaardbare 
stoffen aantreft, waarvan hij aannemelijk maakt dat deze al aanwezig waren op het tijdstip dat 
hem het bezit werd overgedragen en dat deze van zodanige aard zijn dat van hem niet kan 
worden gevergd dat hij, zonder dat wordt gesaneerd, de onroerende zaak aanvaardt (met name 
ook als door deze verontreiniging de realisering van de door partijen op het gekochte beoogde 
bestemming in gevaar komt).

2. Een recht op ontbinding bestaat niet indien de redelijkheid en billijkheid zich wegens de 
geringe ernst van de verontreiniging verzetten tegen de ontbinding en/of indien de verkoper 
zich (ook in geval van ernstiger verontreiniging) verplicht om op zijn kosten passende 
maatregelen te nemen tot opheffing van de verontreiniging of de schadelijke gevolgen 
daarvan.

3. Het vorenstaande laat onverlet het recht van de koper op schadevergoeding indien en voor 
zover daarvoor wettelijke of contractuele gronden zijn.

4. Niet als aan de verkoper toe te rekenen verontreiniging wordt aangemerkt, aanwezigheid van 
stoffen waarvan de verkoper op het tijdstip van bezitsoverdracht niet een verontreinigend 
karakter als bedoeld in deze bepaling behoefde aan te nemen op grond van de toen in dit 
opzicht bestaande gezaghebbende inzichten.

Artikel 2.12 Grondwaterhuishouding
1. De koper zal op of nabij het verkochte geen wijzigingen in de grondwaterstand en of de 

grondwaterhuishouding brengen of doen brengen of aan derden gelegenheid geven tot het 
aanbrengen van zodanige wijzigingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
verkoper.

2. Deze toestemming wordt schriftelijk door koper aan verkoper verzocht onder opgave van de 
plaats waar, de wijze waarop, de mate waarin en de periode gedurende welke verzoeker 
wijziging in de grondwaterstand of de grondwaterhuishouding wenst te brengen.

3. De koper licht de verkoper in omtrent al die aspecten die door verkoper relevant worden 
geacht om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen op gemeld verzoek.

4. Verkoper is bevoegd bij het verlenen van toestemming daaraan voorwaarden te verbinden.
5. De in lid 4 bedoelde voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op het houden van 

toezicht, de te gebruiken apparatuur, het treffen van voorzieningen ten behoeve van controle 
en van het voorkomen van schade en wat dies meer zij, alles voor rekening van koper.

6. Verkoper is te allen tijde bevoegd de verleende toestemming in te trekken en of de daarbij 
gestelde voorwaarden aan te vullen of te wijzigen indien de voorwaarden door verkoper aan 
koper gesteld niet stipt worden nageleefd of wanneer continuering van de toestemming en/of 
van de daarbij gestelde voorwaarden schade veroorzaakt aan of gevaar van schade oplevert 
voor personen of eigendommen van de gemeente Haarlem of van derden.

7. Aan de mondeling of schriftelijk gegeven aanwijzingen van degene die door verkoper is belast 
met het houden van toezicht, wordt meteen gevolg gegeven.
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8. Het verlenen van toestemming, de daarbij gestelde voorwaarden, het geven van aanwijzingen, 
het intrekken van verleende toestemming of het wijzigen of aanvullen van de voorwaarden, 
een en ander als hierboven bepaald, laten onverkort:
a. de verplichting van koper en van anderen die wijziging brengen in de grondwaterstand 

of de grondwaterhuishouding schade ten gevolge van die wijziging aan personen of 
eigendommen van de gemeente of van derden voorkomen;

b. de aansprakelijkheid van de koper en van vorenbedoelde anderen tegenover de 
verkoper of derden, indien zodanige schade moest worden toegebracht.

9. Verkoper is niet gehouden tot enige schadeloosstelling jegens koper die, op of bij het 
gekochte, water aan de bodem onttrekt, indien deze schade wordt veroorzaakt ten gevolge van 
dit artikel of de op grond hiervan verleende toestemming.

Artikel 2.13 Kapverbod
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat het zich eventueel op de verkochte grond bevindende 
bomenbestand zoveel mogelijk dient te worden gespaard en dat de zich op het verkochte bevindende 
bomen niet mogen worden gekapt tenzij hiervoor door verkoper krachtens de desbetreffende 
bepalingen van de Kapverordening van de gemeente Haarlem vergunning is verleend.

Artikel 2.14 Radio- en TV-antennes
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat in de gemeentelijke Bouwverordening de plaatsing van 
antenneconstructies slechts onder gepaalde voorwaarden is toegestaan.

Artikel 2.15 Faillissement en Beslag
1. Indien koper voor het verlijden van de notariële akte

a. in staat van faillissement wordt verklaard; of
b. surséance van betaling heeft gekregen; of
c. executoriaal beslag op zijn roerende en onroerende zaken wordt gelegd, is de verkoper 

bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

2. Reeds betaalde gedeelten van de koopsom zullen worden terugbetaald zover ze het bedrag van 
de kosten en boeten ingevolge deze overeenkomst te boven gaan.

Artikel 2.16 Hoofdelijkheid
Indien in de koopovereenkomst omtrent één en hetzelfde object meer dan één natuurlijke of 
rechtspersoon als wederpartij van de verkoper staat genoemd, zijn deze personen ieder hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de koopovereenkomst voortvloeien.

Artikel 2.17 Ondeelbaarheid
De uit deze overeenkomst voor beide partijen jegens elkaar voortvloeiende verbintenissen zijn 
ondeelbaar.

Artikel 2.18 Concernbeding
De koper staat er voor in dat de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen tot een 
bepaald bedrag, handelen of nalaten, eveneens zullen worden nageleefd of nagekomen door tot 
dezelfde ondernemingsgroep behorende of feitelijk of juridisch gelieerde vennootschappen (daartoe is 
de overeenkomst mede ondertekend door.................mede-ondertekenenaar).
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Artikel 2.19 Boetebepaling
1 Bij niet-nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit deze koopovereenkomst,

verbeurt de koper, na ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, na verloop van de 
in de gebrekestelling gestelde termijn, ten behoeve van de verkoper een onmiddellijk 
opeisbare boete van 10% van de koopsom.

2. Daarnaast behouden de verkoper en koper het recht om bij niet-nakoming van enige uit deze 
overeenkomst voortvloeiende verplichting in rechte nakoming te vorderen.

Artikel 2.20 Informatie en onderzoeksplicht
Onverminderd het overigens in de koopovereenkomst bepaalde, staat verkoper er voor in aan koper 
met betrekking tot het verkochte de informatie te hebben verstrekt die door hem ter kennis van koper 
behoort te worden gebracht, alles onverminderd kopers eigen onderzoeksplicht.

Artikel 2:21 Indexering
De bedragen voortvloeiend uit de in de koopovereenkomst opgenomen boetebepalingen worden 
jaarlijks herzien op basis van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor werknemersgezinnen, 
zoals dat wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), jaar van 
verkoop = 100.
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HOOFDSTl K 3: BEPAUNOEN DIE 1 ITDRt KKKU.1K VAN KRACHT MOETEN WORDEN VERKLAARD

Artikel 3.1 Geldigheid van de artikelen in dit hoofdstuk
Elk van de artikelen 3.2 tot en met 3.18 is slechts geldig indien en voor zover deze in de 
koopovereenkomst uitdrukkelijk van toepassing is verklaard.

GROEP BEBOUWING

Artikel 3.2 Bebouwing bij koopovereenkomsten
1. De koper is verplicht de grond te bebouwen met de in de koopovereenkomst aangegeven 

bebouwing, welke al naar gelang de bestemming van grond (een) woning(en), 
bedrijfsgebouw(en) of kanto(o)r(en) of bijzondere of andere nader omschreven bebouwing kan 
betreffen.

2. Binnen 2 jaar na datum van het verlijden van de notariële akte moet de op de grond te stichten 
bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn; zonodig kan deze termijn door verkoper worden 
verlengd.

3. Zolang niet is voldaan aan de verplichting van lid 2 mag de koper de grond niet zonder 
toestemming van verkoper vervreemden, met zakelijk genotsrechten bezwaren, verhuren of in 
erfpacht uitgeven. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

4. Lid 3 is niet van toepassing in geval van executoriale verkoop door een hypotheekhouder ex 
artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek of door een andere schuldeiser en in geval van 
verkoop op grond van artikel 3:174 van het Burgerlijk Wetboek.

5. De in lid 3 bedoelde toestemming is verleend als de overdracht van de onderhavige grond 
geschiedt ter uitvoering van een tussen de in aanhef van deze akte genoemde koper en diens 
wederpartij(en) gesloten koop-aannemingsovereenkomst, waarbij genoemde koper zich 
tegenover die wederpartij verplicht, de in de koopovereenkomst genoemde en in de daarbij 
vermelde tekening nader gedetailleerde opstallen te bouwen.

6. Lid 5 geldt uitsluitend voor de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde koper(s); niet 
voor diens rechtsopvolgers onder bijzondere titel.

7. Indien na verloop van de in lid 2 genoemde termijn de bebouwing wel is aangevangen maar 
nog geen 50% van de geschatte bouwtijd is verlopen, is de koper aan de verkoper een 
schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 10% van de koopsom.

8. Indien na verloop van de in lid 2 genoemde termijn de bebouwing is aangevangen, maar meer 
dan 50% van de bebouwing gereed is, verleent verkoper uitstel van de bouwplicht voor de 
periode van de geschatte bouwtijd van het restant van de bebouwing. Indien na afloop van die 
verlenging nog steeds een wezenlijk deel van de bebouwing moet geschieden, is de koper aan 
de gemeente een schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig lid 7, onverminderd het 
recht van de verkoper om de volledige nakoming van de bouwplicht te vorderen.

Artikel 3.3 Recht van terugkoop bij niet nakoming bouwplicht
1. Indien de koper niet tijdig voldoet aan zijn bouwplicht is de koper verplicht om de gekochte 

grond op eerste vordering van verkoper aan verkoper terug te verkopen, tegen de bij aankoop 
aan verkoper betaalde koopsom. Op deze koopsom zal in plaats van vergoeding van kosten, 
schade en rente - behoudens vrijstelling - door de verkoper een gedeelte, groot 10% worden 
ingehouden en aan verkoper vervallen, terwijl bovendien voor eventueel verrichte werken 
generlei vergoeding van verkoper kan worden gevorderd.

2. De kosten van of in verband met de terugkoop en wederoverdracht van de gekochte grond - in 
de meest ruime zin - komen geheel voor rekening van terugverkoper.

3. De terugverkoper is verplicht binnen een door verkoper te bepalen termijn na de terugverkoop 
op zijn kosten zorg te dragen voor het in oorspronkelijke staat terugbrengen van de gekochte 
grond, bij gebreke waarvan dit door de gemeente op kosten van de terugverkoper zal 
geschieden.
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GROEP WONINGEN

Artikel 3.4 Verplichting tot zelfbewoning en verbod doorverkoop
1. Koper verplicht zich de op de verkochte grond te bouwen woning uitsluitend te zullen 

gebruiken om die zelf (met zijn eventuele gezinsleden) te bewonen en die woning met de 
daartoe behorende grond niet aan derden te zullen doorverkopen.

2. Het vorige lid is niet van toepassing in geval van:
a. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174 BW;
b. executoriale verkoop;
c. schriftelijke ontheffing door verkoper als bedoeld in lid 4.

3. Lid 1 en 2 vervallen nadat de koper de desbetreffende woning gedurende vijf 
achtereenvolgende jaren heeft bewoond. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd 
gedurende welke de koper als bewoner van het desbetreffende adres in het bevolkingsregister 
is ingeschreven.

4. Verkoper kan schriftelijke ontheffing verlenen van dit artikel. Deze ontheffing wordt echter 
steeds verleend in geval van:
a. verandering van werkkring van de koper op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd 

dient te worden;
b. overlijden van de koper op dienst echtgeno(o)t(e) of partner;
c. ontbinding van het huwelijk van de koper door echtscheiding of ontbinding van een 

samenlevingsverband;
d. verhuizing, noodzakelijk door de gezondheid van de koper of van een van zijn 

gezinsleden.

Artikel 3.5 Aanleg parkeerplaats
Koper verbindt zich tegenover de verkoper om gelijktijdig met het gereedkomen van de woning, op 
die gedeelten van de hierbij verkochte grond, welke op de gemelde tekening met de letter P zijn 
aangeduid, voor zijn rekening een van de openbare weg af met auto's toegankelijk parkeerplaats aan te 
leggen en in stand te houden.
Bij niet nakoming van de verplichting tot het aanleggen of in stand houden van bedoelde 
parkeerplaats!en) is koper aan de verkoper een boete verschuldigd van € 50,- voor elke dag dat koper 
in gebreke is.

Artikel 3.6 ABC-bepalingen
De verkoper staat toe dat koper haar rechten op overdracht van de grond overdraagt aan de kopers van 
de woningen op de door haar te bebouwen kavels, eventueel voordat die bebouwing tot stand is 
gekomen, onder voorwaarde dat
a. in de tussen koper en haar kopers te sluiten overeenkomsten de artikelen 2.13, 2.14, 3.2 en 3.3 

van deze algemene verkoopvoorwaarden, integraal worden opgenomen;
b. de koper zich tegenover de verkoper garant stelt voor de bouw waartoe zij zich tegenover de 

hiervoor bedoelde kopers heeft verplicht.

Artikel 3.7 Doorstromingsbepaling
Kandidaat-kopers voor premiekoopwoningen worden geselecteerd door de gemeente Haarlem. De dan 
geldende verdelingscriteria van de gemeente Haarlem zijn van toepassing.
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1. Indien de eigendom van de woningen binnen tien jaren na de datum van de notariële 
overdracht overgaat en bij de eigendomsovergang de waarde van de woning hoger is dan het 
bedrag van het verkrijgen in eigendom van de woning, betaalt de vervreemder een percentage 
van het verschil aan de gemeente waarin de woning is gelegen.
In geval de eigendom van de opstal overgaat gedurende het eerste onderscheidenlijk het 
tweede, het derde, het vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende of tiende jaar na de 
datum van de notariële overdracht, bedraagt dit percentage éénhonderd respectievelijk 
negentig, tachtig, zeventig, zestig, vijftig, veertig, dertig, twintig of tien procent.

2. Voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel is de waarde van de woning tenminste 
gelijk aan die van de tegenprestatie.

3. a. Voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel wordt het bedrag van de kosten van het in
eigendom verkrijgen van de opstal vermeerderd met de aankoopkosten (ca 10% van de 
aankoopsom), gecorrigeerd voor indexering zie b, en de door de eigenaar aangebrachte 
voorzieningen welke volgens de gemeente een toegevoegde waarde vertegenwoordigen.

3. b. De indexering bedoeld onder a. geeft aan hoeveel het globale kwartaalindexcijfer van de
bouwkosten van woningen (maandstatistiek bouwnijverheid van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek), laatstelijk bekend op de datum van de overgang van de eigendom, uitmaakt van het 
globale indexcijfer over het kwartaal waarin de datum van de eerste bewoning valt.

4. Lid 1 geldt niet indien de eigendom overgaat krachtens:
a. de boedelmenging of erfrecht;
b. scheiding van een huwelijksgemeenschap of nalatenschap;
c. scheiding door verbreking van een duurzame relatie anders dan echtscheiding, mits 

hiervoor een samenlevingscontract kan worden overlegd.
5. Dit artikel wordt bij elke vervreemding en bij elke vestiging van zakelijke genotsrechten 

daarop gedurende tien jaren na de datum van eerste bewoning woordeiijk in de 
overdrachtsakte overgenomen.

GROEP BEDRIJVEN

Artikel 3.8 Verkoopregulerende bepaling

Artikel 3.9 Verbod tot verkoop aan consument
1. Het is verboden het terrein of de daarop te stichten bebouwing te gebruiken of te laten 

gebruiken voor handelsdoeieinden waarbij levering van goederen of waren direct aan de 
consument plaatsvindt.

2. Bij overtreding van dit verbod zal koper een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van 
f 2.500,— voor elke week waarin bedoelde overdracht aan de consument plaatsvindt of 
geconstateerd wordt, dit nadat de wederpartij terzake van de overtreding door de verkoper bij 
aangetekend schrijven of deurwaardersexploot in gebreke is gesteld.

GROEP ALGEMEEN

Artikel 3.10 Eerdere ingebruikneming
Het is koper toegestaan om de onroerende zaak per de ïn de koopovereenkomst genoemde datum in 
gebruik te nemen voordat de notariële akte is ondertekend. Indien de wilsovereenstemming omtrent de 
koopovereenkomst nog niet tot stand is gekomen door middel van een besluit daartoe door 
Burgemeester en Wethouders, is het risico dat de wilsovereenstemming niet tot stand komt voor koper. 
Indien de wilsovereenstemming niet tot stand komt, zal de koper de onroerende zaak weer, voor zover 
mogelijk, in de oorspronkelijke toestand aan de verkoper terugleveren.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 8 januari 1997, nummer 4-1997, voor het laatst gewijzigd op 6 juli 2004. 12



1. De koper is verplicht te gedogen dat al hetgeen ten behoeve van openbare voorzieningen op, in 
of boven de grond is aangebracht, wordt onderhouden en dat al hetgeen noodzakelijk is ten 
behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond zal worden aangebracht en 
onderhouden,

2. De koper is verplicht al hetgeen ingevolge lid 1 van dit artikel is aangebracht bevestigd te 
laten.

3. Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of 
vernieuwen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken, zal door de verkoper op haar kosten 
worden hersteld of, indien de koper wenst, aan de koper worden vergoed.

4. De koper is verplicht, voor zover in redelijkheid van hem gevergd kan worden, op zijn kosten 
die maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken, omschreven in 
lid 1 van dit artikel, welke verkoper of de eigenaren van die zaken noodzakelijk achten.

5. De koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade welke door beschadiging van de 
aanwezige zaken, bedoeld in lid 1, door zijn toedoen of nalaten wordt veroorzaakt.

Artikel 3.11 Gedoogplicht

Artikel 3.12 Erfdienstbaarheden over en weer voor opstallen
1. Ten behoeve en ten laste van het (de) in de koopovereenkomst vermelde uit te geven 

gebouw(en) en ten behoeve en ten laste van het (de) in de koopovereenkomst vermelde 
naastgelegen gebouw(en), worden gevestigd en aangenomen, al zodanige erfdienstbaarheden 
waardoor de toestand waarin die percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden, gehandhaafd 
blijft.

2. Onder ander geldt dit voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse 
kabels, leidingen, rioleringen, waterafvoeren, ventilatiesystemen, lichtinval, inankeringen, 
inbalkingen en overbouwingen. Hieronder kan echter nooit een verbod tot bouwen of 
verbouwen worden verstaan.

Artikel 3.13 Overdracht van rechten
Het is partijen verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij rechten 
en verplichtingen uit deze overeenkomst en/of eventuele met deze overeenkomst samenhangende 
overeenkomsten tussen partijen, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden; partijen zijn 
bevoegd om aan het verlenen van toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 3.14 Ontbindingsmogelijkheid
1. Koper heeft het recht om deze overeenkomst te ontbinden, indien uiterlijk op een in de 

koopovereenkomst aangegeven datum formeel (nog) geen bouwvergunning kan worden 
verleend.

2. Bij vervulling van deze ontbindende voorwaarde zal de koper binnen zeven dagen na de 
bedoelde datum de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven inroepen en aan 
de verkoper bekend maken.

Artikel 3.15 Voorwaarde van financiering
1. Deze overeenkomst is ontbonden indien koper voor de in de koopovereenkomst genoemde 

datum geen hypothecaire lening onder naar de situatie op de geldmarkt redelijk te achten 
condities heeft kunnen verkrijgen, nodig voor de financiering van de aan hem verkochte 
onroerende zaak, en de daarop in eerste instantie te stichten bebouwing.

2. Bij vervulling van deze ontbindende voorwaarde zal de koper binnen zeven dagen na de 
bedoelde datum de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven aan verkoper 
inroepen en bekend maken.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 8 januari 1997. nummer 4-1997, voor het laatst gewijzigd op ójuli 2004. 13



1. De koper is verplicht en verbindt zich jegens de verkoper, die dit voor zich aanvaardt, de 
daartoe in de koopovereenkomst aangewezen artikelen bij overdracht van het geheel of een 
gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de verlening daarop van een beperkt recht, aan 
de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en in de akte van overdracht of 
verlening van een beperkt recht woordelijk op te nemen.

2. Bij niet-nakoming van deze verplichting verbeurt de koper een direct opeisbare boete van
€ 25.000,— ten behoeve van de verkoper, met de bevoegdheid voor de verkoper om daarnaast 
nakoming en eventueel meer geleden schade te vorderen.

3. Op gelijke wijze als hiervoor bepaald, verbindt de koper zich jegens de verkoper tot het 
bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat ook 
deze zowel het bepaalde in de lid 1 bedoelde artikelen en in het onderhavige lid opgenomen 
verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/beperkt 
gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de 
verkoper het beding aan.

Artikel 3,16 Kettingbeding

Artikel 3.17 Kwalitatieve verplichting
De in de koopovereenkomst aangewezen artikelen blijven rusten op het registergoed en zullen van 
rechtswege overgaan op degene(n) die de zaak onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij 
tevens wordt bepaald dat mede gebonden zullen zijn diegenen die van de rechthebbende een recht tot 
gebruik van het goed zullen verkrijgen. Aangezien van deze overeenkomst tussen partijen een 
notariële akte wordt opgemaakt die daarna zal worden ingeschreven in de openbare registers, is 
voldaan aan de eis van artikel 6:252 BW.

Artikel 3.18 Kwaliteit bebouwing
De koper verklaart ermee bekend te zijn dat de kwaliteit van de toekomstige bebouwing door de 
Welstandscommissie zal worden getoetst.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 8 januari 1997, nummer 4-1997. voor het laatst gewijzigd op 6 juli 2004. 14
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Plankostenscan - Cylontoren

Kosten tot 1 december 2017

Plankosten d.d. 5 december 2017
Wedda Investment B.V.

aantal
uren

tarief
p/u

totaal

STZ/RB (ruimteliik beleid)
stadsarchitect (supervisor) 40 125 5.000
stedenbouw 125 -
planoloog 8 125 1.000
planjurist 125 -
ontwerper openbare ruimte 125 -

STZ/MIL (milieu)
milieu 125
geluid 125
duurzaamheid 125

STZ/WWGZ (wonen, welziin. gezondheid, zorfj)
beleidsadviseur wonen - 125

'OGV (openbare ruimte, groen, verkeer)
adviseur parkeren/verkeer 125

STZ/JOS (jeugd, onderwijs, sport)
adviseur scholen - 125

STZ/VG (vastgoed)
vastgoeddeskundige - 125 -

monumenten 125 -
plantoetser 125
wabo jurist 125

accountmanager 125 -

procesmanager 50 135 6.750
planeconomie 12 125 1.500
beheerder openbaar gebied 125

JS/JZ
\t - 125

Subtotaal 14.250

nvt

SUBTOTAAL 14.250
Te betalen via voorschotovereenkomst

TOTAAL
Te betalen Anterieure Overeenkomst 14.250

Voorschotovereenkomst - kostenverhaal
Kosten voortraject tot 1-12-2017 14.250
25% van de kosten na 1-12-2017 7.535

Totaal 21.785

Anterieureovereenkomst - kostenverhaal
75% van de kosten na 1-12-2017 22.605

Totaal 22.605

Raming en opstelling van het kostenverhaal is exclusief:
Verkeersonderzoek expeditiehof 
‘ ‘ ' 'iging inrichting openbaar gebied 

eggen kabels en leidingen

Kosten na 1 december 2017

Plankosten d.d. 5 december 2017
Wedda Investment B. 17.

aantal

uren
tarief
p/u

totaal

STZ/RB (ruimtelijk beleid)
stadsarchitect (supervisor) 20 125 2.500
stedenbouw 20 125 2.500
planoloog 16 125 2.000
planjurist 10 125 1.250
ontwerper openbare ruimte 10 125 1.250

5TZ/MIL (milieu)
milieu 4 125 500
geluid 4 125 500
duurzaamheid 4 125 500

STZ/WWGZ (wonen, welziin. gezondheid, zore)
beleidsadviseur wonen 4 125 500

STZ/OGV (openbare ruimte, groen, verkeer)
adviseur parkeren/verkeer 10 125 1.250

STZ/JOS (jeugd, onderwijs, sport)
adviseur scholen 125

STZ/VG (vastgoed)
vastgoeddeskundige 32 125 4.000

VVH/OV (omgevingsvergunning)

monumenten 125
plantoetser 125 -

wabo jurist 125

accountmanager 125

procesmanager 40 135 5.400
planeconomie 12 125 1.500
beheerder openbaar gebied 125 -

JS/JZ
jurist 30 125 3.750

Subtotaal 27.400
ONVOORZIEN
10% 2.740

SUBTOTAAL 30.140
Te betalen via voorschotovereenkomst

TOTAAL
Te betalen Anterieure Overeenkomst 30.140

O



Concepttekst publicatie

Kennisgeving gesloten anterieure overeenkomst voor het perceel..... te
Haarlem.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wro alsmede 
6.2.12. Bro delen Burgemeester en wethouders mede dat zij op XXX 
een anterieure overeenkomst hebben gesloten voor het perceel ter 
plaatse van ...., kadastraal bekend Gemeente Haarlem......

De overeenkomst betreft de realisatie van een bouwplan te 
weten................................................................................................

De gemeente faciliteert het bouwplan middels een 
omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste 
lid, onder 1, nummer 3, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht van het bestemmingsplan wordt afgeweken, of anders.

De overeenkomst met bijlagen is te raadplegen op de website 
www.haarlem.nl / Bestuur / Documenten.

Met ingang van XXX a.s. ligt een overzicht met de zakelijke inhoud 
van de overeenkomst gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in 
de publiekshal van de Raakspoort, Zijlvest 39 in Haarlem.
De publiekshal is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
16.00 uur en op donderdag doorlopend tot 20.00 uur.

Over de overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend.
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type PI typeP2 typeP3 typoP4 typoPS typeP6
109.0 m2 106,6 m2 105,7 m2 106,5 m2 95.8 m2 111,6m2
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Ceylonpoort Haarlem
Bijgewertt tot: 8 mei 2019

Huurwaardeberekenina
bestand R;V \GOD\haarlem schalkwijk KBA cijfersVwoningdiffertiatia jan 201S

gemiddelde huur per maand 13 per m2 GO, prijspeil jan 2019, excl parkeren en servicekosten

GO excl. maandhuur maandhuur jaarhuur GO per
type st berging excl. berging incl. berging totaal won. Type

A1 10 83,7 1.088 1.153 138.372 837,0
A2 11 79,9 1.039 1.104 145.688 878,9
A3 W-n 89,4 902 MM 763.4
A4 10 79,1 1.028 1.093 131.196 791,0
A5 10 79,9 1.039 1.104 132.444 799,0

10 69.4 902 ■■■■■ 116 064 ■Bft94.0
B1 11 58,3 722 787 103.884 641,3
B2 10 58,3 722 717 94.440 583,0
C1 11 84,8 1.102 1.167 154.097 932,8
C2 11 79,9 1.039 1.104 145.688 878,9
Dl 11 75,6 983 1.048 138.310 831,6
02 ■io. 73.7 958 1 1.023 122.772 737.0
E 11 ■ WM 939 mm 11 ■■■mmi

137

soe 62.2
T02 1 50,7 722 787 9.444 50,7
T03 1 56,0 722 7»7 9.444 56,0
T04 1 78,0 1.014 1.079 12.948 78,0

TOS 1 78,1 1.015 1.080 12.964 78,1

T06 1 77.4 1.006 1.071 12.854 77,4
T07 1 77,5 1.008 1.073 12.870 77.5
TOS 1 56,2 722 787 9.444 56,2
T09 1 53,4 722 787 9.444 53,4
T10 1 91,9 1.195 1.260 15.116 91,9
T11 1 62.1 10.468 62.1
T12 1 88,0 1.144 1.209 14.508 88,0

12

P01 1 109,0 1.417 1.417 17.004 109,0
P02 1 106,7 1.387 1.387 18.645 106,7
P03 1 106,1 1.379 1.379 16.552 106,1
P04 1 106,5 1.385 1.385 16.614 106,5
P05 1 95,5 1.242 1.242 14.898 95,5
P06 1 111,0 1.443 1.443 17.316 111,0
P07 1 108,8 1.414 1.414 16.973 108,8
POS 1 106,6 1.386 1.386 16.630 106,6
P09 1 106,1 1.379 1.379 16.552 106,1
P10 1 106,8 1.388 1.388 16.661 106,8
P11 1 96,3 1.252 1.252 15.023 96,3
P12 1 111.0 1.443 1.443 17.316 111,0
P13 1 114.8 1.492 1.492 17.909 114,8

13
Totale huurwaarde generatie -> 2.039.179

162 -> totaal aantal woningen

Bandbreedte huren
722 722 - 971 971 -1300

Woning aantallen-> 162 25
15,4%

44
27,2%

80
49,4%

82 8
Programmering gemeente —> 40% 24% 16%

Kaders middeldure huur zijn van toepassing op de woningen € 722
1. De nieuw op te leveren woningen en de woningen die na mutatie vrljk»
2. De nieuw op te leveren woningen worden bij voorrang verhuurd (tot e
3. De maximale kale aanvangshuur van de woningen is € 971 p/m.
4. De huren zijn inflatievolgend op basis van het Consumentenprljsindexc
5. Er geldt een verbod op uitponden gedurende 15 jaar;
6. Minimaal de helft van de nieuw op te leveren woningen heeft een min
7. Éénmaal per jaar wordt per woning de huurprijs aangeleverd (via een

Voor de woningen tussen de € 971 - € 1300 gelden geen verdere eisen 
Voor de woningen boven € 1300 gelden geen eisen.

Totaal GO metrage -> 12.379
Totaal GO bergingen -> 810

13.189

gemiddelde huur per m2 GO per jaar 154,61
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1 Inleiding
In opdracht van Architectenbureau Jaap Dijkman heeft BK Ingenieurs B.V. (BK) in februari 2019 een verkennend 
bodem- en verhardingsonderzoek uitgevoerd op de locatie Ceylonpoort te Haarlem.

De aanleiding van het onderzoek is meerledig:
• de voorgenomen herontwikkeling en de daarvoor benodigde omgevingsvergunningaanvraag;
• graafwerkzaamheden ten behoeve van de vervanging van vloeren en het realiseren van een uitbouw;
• de realisatie van een kelder (tot 1,3 m -mv);
• de eventuele afvoer van asfalt, funderingsmaterïaal en grond.

Het doel van het onderzoek is meerledig:
• het bepalen van de constructieopbouw van de aanwezige verhardingsmateriaien (asfalt en fundering);
• het vaststellen van de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit (inclusief asbest) op de locatie tot 2,0 m -mv;
• het vaststellen van de voorlopige veiligheidsklassen voor het werken in de bodem;
• het verkrijgen van een indicatie van de hergebruiksmogeiijkheden van de eventueel vrijkomende materialen 

asfalt, fundering, en grond.

Erkenning
Conform het Besluit bodemkwaliteit (hoofdstuk 2) is erkenning verplicht voor personen of bedrijven die (kritische) 
werkzaamheden met verontreinigde grond en/of baggerspecie uitvoeren en begeleiden. De erkenning voor deze 
werkzaamheden wordt verleend aan een persoon of instelling door het ministerie van Infrastructuur en Water
staat.

BK Ingenieurs 8.V. is voor de BRl SIKB 2000 'Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek' in 
het bezit van het procescertificaat met nummer VB-075 afgegeven door SGS INTRON Certificatie B.V. Voor het 
uitvoeren van (het milieuhygiënisch veldwerk bij) bodemonderzoek beschikt BK Ingenieurs B.V over erkenning 
afgegeven door de afdeling Bodem+ van de directie RWS Leefomgeving. Deze erkenning is van toepassing op de 
BRL SIKB 2000 protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 en de BRL SIKB 2100 protocol 2101. BK Ingenieurs B V. be
schikt over personeel dat geregistreerd staat onder deze erkenning.

Onafhankelijkheid
In deze context verklaart BK dat zij tot de opdrachtgever in geen andere relatie staat dan die van opdrachtnemer - 
opdrachtgever.

In bijlage 6 verklaren de veldwerkers, betrokken bij de uitvoering van het bodemonderzoek op de locatie, dat alle 
kritische functies onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en 
de daarbij horende protocollen,

1.1 Uitgangspunten van het bodemonderzoek
Hieronder zijn de uitgangspunten van het onderzoek genoemd.
• Het vooronderzoek voldoet aan de Nederlandse Norm 5725 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uit

voeren van milieuhygiënisch vooronderzoek" (NEN 5725 uit 2017).
• Het asfaltonderzoek voldoet aan de CROW 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt' (juni 2015).
• Het onderzoek asbest in puin voldoet aan de Nederlandse norm "Inspectie en monsterneming van asbest in 

bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat" (NEN 5897+C2 uit 2017).
• Het bodemonderzoek voldoet aan de Nederlandse Norm "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoe

ren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond" 
(NEN 5740+A1 uit 2016).
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• Het verkennend onderzoek asbest in grond voldoet aan de Nederlandse norm "Bodem- Inspectie en mon
sterneming van asbest in bodem en partijen grond" (NEN 5707+C2 uit 2017).

• Het onderzoek moet, voor zover mogelijk of noodzakelijk, een relatie leggen tussen de oorzaken/bronnen en 
de geconstateerde verontreiniging aan de hand van de historische en actuele gegevens.

• Het bodemonderzoek, het veldwerk en rapportage zijn onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd con
form de eisen van de BRL SIKB 2000 - veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en de bijbehorende 
protocollen 2001, 2002 en 2018. De bemonstering van het asfalt en het puin valt niet onder de BRL 2000 en 
de bijbehorende protocollen.

• De boorprofielen zijn beschreven conform de NEN-EN-ISO 14688-1+A1+C11:2016 en alleen van toepassing 
op bodemonderzoek. De zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn vermeld con
form NEN 5706.

• De tekening in bijlage 1.2 is alleen geschikt voor maatvoering van bodemonderzoek.
• De analyses zijn uitgevoerd door de laboratoria van SYNLAB Analytics & Services B.V. te Rotterdam en de la

boratoria van Kiwa Inspection & Testing te Rotterdam, die geregistreerd staan in het RvA-register. De voorbe
handeling voor de grond- en grondwatermonsters is conform AS3000 uitgevoerd.

Beperking van het bodem- en asbestonderzoek
• Bodemonderzoek is een momentopname en een indicatie van de kwaliteit van grond en grondwater.
• Hoewel het veldonderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is verricht, blijft asbestonderzoek van de 

bodem, zoals ieder milieutechnisch onderzoek, een steekproef. Hierbij moet in aanmerking worden genomen 
dat vooral asbestverontreinigingen zeer heterogeen verdeeld kunnen zijn. Bij asbestverontreinigingen is de 
kans een verontreinigingskern te missen daarom groter dan bij mobiele chemische verontreinigingen.

1.2 Indeling van de rapportage
Het bodemonderzoek bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt het vooronderzoek beschreven. Het uit
gevoerde onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het veldwerk, de 
analyses en de toetsing aan de normering. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden weergege
ven in hoofdstuk 5.
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2 Vooronderzoek
Het vooronderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het opstellen van een hypothese over de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek en het voorgenomen projectmatig grondverzet 

en de daarbij komende arbeidshygiënische risico's.

De gegevens van het vooronderzoek zijn verkregen door informatie van de opdrachtgever (mevrouw R. Nust) en 
Gemeente Haarlem (contactpersoon de heer G. van Dungen). Daarnaast zijn gegevens geïnterpreteerd van Cyclo- 
media, www.topotijdreis.nl, topografische- en geohydrologische kaarten, Bodemkwaliteitskaart van dë gemeente 
Haarlem en het archief van BK Ingenieurs. Ten slotte is een terreinverkenning uitgevoerd.

2.1 Historische en actuele gegevens van de onderzoekslocatie
De onderzoekslocatie is weergegeven in figuur 1. De algemene gegevens van de onderzoekslocatie staan vermeld 
in tabel 1. De topografische ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.1 Een overzichtstekening van de 
onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1.2. Een kadastrale kaart is opgenomen als bijlage 1.3. In bijlage 1.4 is 

een foto-overzicht van de locatie opgenomen.

tabel 1: gegevens onderzoekslocatie

Adres Ceylonpoort te Haarlem
Kadastrale aanduiding gemeente Haarlem, sectie Y, nummer 2010
Oppervlakte Circa 3.000
Afbakening geografisch gebied 
(onderzoekslocatie)

De afbakening van de onderzoekslocatie staat aangegeven op de situatietekening in bij
lage 1.2. Voor de onderzoeksdlepte is een diepte van 2,0 m -mv aangehouden.

In tabel 2 staan de historische, huidige en toekomstige gegevens over de locatie vermeld.

tabel 2: historische, huidige en toekomstige bodemgebruik onderzoekslocatie

Historisch
Gebruik locatie Voordat de wijk 'Schalkwijk' werd gebouwd, bestond het gebied uit polder en was het in 

gebruik voor agrarische doeleinden.
Voormalige bodembedreigende 
activiteiten

Voor zover bekend zijn op de locatie zijn geen historische bodembedreigende activiteiten 
aanwezig geweest

Aanwezigheid asbest In het verleden is op de locatie asbest toegepast in de huidige bebouwing, de locatie 
wordt derhalve als 'asbestverdacht' beschouwd.

Huidig
Terreinverkenning De terreinverkenning is, voorafgaand aan het veldwerk, op datum uitgevoerd door de 

heer B, van Duijn. De situatie komt overeen met hetgeen op basis van het vooronderzoek 
werd verwacht.

Gebruik locatie De locatie is in gebruik als bedrijfsterrein, parkeerterrein en openbare ruimte (trottoir)
Bebouwing De locatie is gedeeltelijk bebouwd met een bedrijfspand uit 1971 (circa 1.900 m2}.

Terreinverharding Het maaiveld is verhard met elementen en asfalt (circa 300 m2).

Bodem bedreigende activiteiten Aan de zuidzijde van het pand bevindt zich een olie-waterscheider.
Asbest aanwezig ia, toegepast in de bebouwing.
Geval van ernstige bodemver
ontreiniging aanwezig

Niet bekend.

Toekomstig
Gebruik locatie Bedrijfspand, parkeergarage (bovengronds).
Bodembedreigende activiteiten Geen.
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figuur 1: huidige situatie en onderzoeksgrens

figuur 2: toekomstige situatie

2.2 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit
Op de Bodemkwaliteitskaart (BKK) opgesteld door Gemeente Haarlem is de locatie gelegen in zone 5. Dit houdt in 
dat in de bovengrond (0,0 - 0,5 m -mv) lichte verontreinigingen met koper, zink, PAK, minerale olie en PCB en in 
de ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv) lichte verontreinigingen met minerale olie en PCB kunnen worden aangetroffen 

(P95).

2.3 Voorgaand bodemonderzoek
Voorzover bekend is op de locatie geen bodemonderzoek uitgevoerd. In de directe omgeving van de onder- 
zoekslocatie zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd. De gegevens zijn opgenomen in tabel 3.
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tabei 3: bodemonderzoeken in omgeving van onderzoekslocatie

Locatie Onderzoek
(soort, kenmerk, datum, bureau)

Conclusie

Winkelcentrum 
Schalkwijk (ten zui
den van onder
zoekslocatie)

Standaard Indicatief Bodemonder
zoek Winkelcentrum Schalkwijk 
(OJ.91.01.087/3A, 8 februari 1991, 
Gewest Zuid-Kennemerland)

In de grond zijn geen overschrijdingen van de achtergrondwaar- 
den aangetoond.
Het grondwater is licht verontreinigd met chroom, zink, koper en 
EOX

Surinameweg 17 
(ten noorden van 
onderzoekslocatie)

Actualiserend bodem- en verken
nend asbest-in-grondonderzoek 
Surinameweg 17 te Haarlem

De grond en het grondwater zijn maximaal licht verontreinigd met 
de parameters waarop is onderzocht (NEN5740).
In de grond is visueel geen asbest aangetroffen en analytisch aan
getoond.

2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie
Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruikgemaakt van de grondwaterkaart van Ne
derland opgesteld door de Dienst Grondwaterverkenning TNO en het Hydrogeologisch Model REGIS II van TNO- 
NITG. Hieronder zijn in tabel 4 de regionale gegevens (tot circa 10 m -mv) samengevat.

tabel 4: regionale bodemopbouw

Diepte (m -mv) Geohydrologische eenheid Geologische formatie Lithologie
0,0 - 3,0 Slechtdoorlatende Afdeklaag Antropogene ophooglaag Zand, klei, huisafval, puin
3,0-7,0 Naaldwijk, Zandvoort Zand
7,0 - 8,0 Eerste Watervoerend Pakket Naaldwijk, Wormer Zand, klei
8,0-19,0 Naaldwijk, Wormer (geulafzettingen E) Zand, klei

De grondwaterstromingsrichting van het diepere grondwater is zuidoostelijk gericht. De grondwaterstroming van 
het ondiepe freatische grondwater wordt sterk beïnvloed door omgevingsfactoren zoals de ligging van sloten en 
dergelijke.

De locatie is volgens de Provinciale milieuverordening (Pmv) niet gelegen in een grondwater- en/of bodembe- 
schermingsgebied.

2.5 Onderzoeksstrategieën

2.5.1 Asfaltonderzoek
Ter plaatse van de toekomstige uitbouw bevindt zich een geasfalteerd fietspad (circa 35 m2) en een geasfalteerde 
weg (circa 300 m2) met één reparatievak (circa 20 m2).

Op basis van de periode van aanleg (voor 1994} wordt het asfalt als verdacht op teerhoudendheid aangemerkt.

Het asfaltonderzoek voldoet aan de CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'. Op basis van 
het oppervlak de aanwezige onderzoeksvakken en de terreininspectie wordt een representatief aantal asfaltkernen 
geboord en onderzocht met de PAK-detector, waarbij tevens een laagbeschrijving wordt gemaakt. Op basis van 
deze resultaten en de tonnage van het asfalt worden kwantitatieve GCMS-analyses uitgevoerd.

2.5.2 Funderingsonderzoek
Samenstelling
Onder de geasfalteerde weg is een funderingslaag aanwezig. Het funderingsmateriaal wordt indicatief onderzocht 
op samenstelling en tevens wordt de opbouw bepaald.

Dit betreft een inventariserend onderzoek en geen partijkeuring volgens de BRL1000 protocol 1002.
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Asbest in pum
Het fundenngsmateriaal wordt tevens onderzocht op de aanwezigheid van asbest conform de NEN 5897, strategie 
'afgedekte funderingslaag, kleinschalige locatie'

2.5.3 Bodemonderzoek
Algemene kwaliteit
Op basis van de gegevens van het vooronderzoek is gekozen voor de strategie voor een onverdachte niet lijnvor
mige locatie (ONV-NL) uit de NEN 5740.

De strategie ter plaatse van de olie-waterscheider is gebaseerd op de strategie voor een verdachte locatie met 
plaatseiijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VER).

Asbest in grond
Op basis van de gegevens van het vooronderzoek is gekozen voor de strategie voor een kleinschalige onver
dachte locatie uit de NEN 5707
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3 Uitgevoerd bodemonderzoek
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 4 en 18 februari 2019. Het grondwatermonster is conform de norm 
minimaal één week na plaatsing van de peilbuis op 12 februari 2019 genomen. De werkzaamheden zijn uitge
voerd door personen die voorde betreffende werkzaamheden bij 8odem+ geregistreerd staan onder de erken
ning van BK Ingenieurs B V. In bijlage 6 staan de namen van alle bij het project betrokken veldwerkers en/of boor
meesters vermeld.

3.1 Uitgevoerd onderzoeksprogramma
De uitgevoerde werkzaamheden worden hier beschreven. De verschillende onderzoeken zijn daar waar mogelijk 
gecombineerd uitgevoerd. In tabel 6 zijn alle werkzaamheden samengevat

3.1.1 Asfaltonderzoek
Het aantal te boren asfaltkemen is afhankelijk van de oppervlakte en aanwezige onderzoeksvakken (asfaltsoorten) 
en reparatievakken. In totaal zijn vier asfaltkemen geboord verdeeld over drie vakken (zie tabel 4). De gaten zijn 
afgedicht met koud asfalt.

Van elke asfaltkern is de constructieopbouw bepaald en door middel van het PAK-detectieonderzoek een indicatie 
van de teerhoudendheid verkregen. Op basis van de gemiddelde laagdikte en het soortelijk gewicht (2,5 ton/m3) 

is per onderzoeksvak de hoeveelheid vrijkomend asfalt berekend. Het aantal uitgevoerde GCMS-analyses is be
paald aan de hand van CROW-publicatie 210 en de berekende hoeveelheid vrijkomend asfalt uitgaande van een 
volledige verwijdering.

tabel 5: onderzoeksprogramma asfalt

Vak Oppervlakte Constructieopbouw en 
PAK-marker

! GCMS

Fietspad 35 m2 1 -
Reparatievak 20 m2 1
Rijweg 300 m2 2 1

3.1.2 Funderingsonderzoek
Samenstelling
De aanwezige fundermgslaag is bemonsterd en geanalyseerd als puin Het puin is geanalyseerd door middel van 
een samenstellingsonderzoek van de organische parameters (PAK, PCB en minerale olie) en uitloogonderzoek van 
de anorganische componenten (15+4) conform verkorte methode (cascade).

Asbest in puin
Ter plaatse van de asfaitverharding zijn conform de NEN 5897 voor de visuele inspectie en monstername van het 
funderingsmateriaal gaten geboord met een diameter van 350 mm.

Het uitkomende puin van de gaten is gezeefd over 20 mm. De fractie >20 mm is visueel geïnspecteerd op aanwe
zigheid van asbestverdacht materiaal. Van de fractie < 20 mm is een mengmonster van minimaal 25 kg ds puin 
samengesteld. Het monster is geanalyseerd op asbest conform NEN 5898.

3.1.3 Bodemonderzoek
Algemene kwaliteit
Bij de situering van de boringen is rekening gehouden met de toekomstige locatieontwikkeling en graafwerk
zaamheden. De peilbuis is geplaatst ter hoogte van de toekomstige kelder.

Ter plaatse van de olie-waterscheider is een extra boring tot het grondwater uitgevoerd.

Naar aanleiding van het aantreffen van een lokaal aanwezige sterk humeuze zandlaag (0,5 - 0,7 m -mv) is een ex
tra analyse (NEN5740 grondpakket) ingezet.
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In totaal zijn op basis van ligging, diepte en bodemopbouw vier (meng)monsters samengesteld en geanalyseerd 
op het NEN 5740 grondpakket Er is één grondwatermonster geanalyseerd op het NEN 5740 grondwaterpakket. 
Voor de samenstelling van de grondmengmonsters en gegevens over het grondwatermonster wordt verwezen 

naar respectievelijk tabel 7 en tabel 8 (resultaten).

Aanvullend onderzoek
Naar aanleiding van een aangetoonde sterke verontreiniging met koper en PAK in de sterk humeuze laag (0,5 - 
0,7 m -mv) ter plaatse van boring 005 zijn aanvullende afperkende boringen verricht.

Op 5,0 m afstand rondom boring 005 zijn vier boringen tot 1,0 m -mv uitgevoerd. Op basis van zintuiglijke waar

nemingen zijn nog drie aanvullende boringen verricht

De aangetroffen (sterk) humeuze zandlagen zijn separaat bemonsterd en geanalyseerd op koper en PAK. Van de 
boringen waarin de laag niet is aangetroffen, is van het traject 0,0 - 0,7 m -mv een mengmonster samengesteld 

ter analyse op koper en PAK.

Asbest in grond
Het was vanwege de aanwezige verharding niet mogelijk het maaiveld te inspecteren op aanwezigheid van as- 

bestverdacht materiaal.

De contactzone (0,0 - 0,5 m -mv) is onderzocht door handmatig proefgaten met minimale afmetingen van 0,3 x 
0,3 m te plaatsen. In het asfalt van het fietspad is conform de norm NEN 5707 voor de visuele inspectie en mon- 

stername van de grond een gat geboord met een diameter van 350 mm.

De uitkomende grond van de gaten is gezeefd over 20 mm. De fractie >20 mm is visueel geïnspecteerd op aan
wezigheid van asbestverdacht materiaal. Van de uitkomende grond zijn van de fractie < 20 mm twee mengmon
sters van minimaal 10 kg ds grond samengesteld. De monsters zijn geanalyseerd op asbest conform NEN 5898.

De ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv) is onderzocht door middel van het visueel inspecteren van de uit de boringen 

komende grond op de aanwezigheid van asbest

tabel 6: uitgevoerd onderzoeksprogramma

Aantal boringen/peilbuizen/proefgaten | Analyses

Asfaltonderzoek
4 x asfaltboring (012 cm) 4 x constructieopbouw en PAK-detector

1 x GCMS-analyse
Funderingsonderzoek
4 x proefgat (035 cm) 1 x samenstelling en uitloging

1 x asbest In puin
Bodemonderzoek
7 x tot 0,5 m -mv* 4 x NEN 5740 grondpakket
1 x tot 1,5 m -mv* 1 x NEN 5740 grondwaterpakket
2 x tot 2,0 m -mv*
1 x peilbuis ®

2 x asbest in grond

Aanvullend onderzoek
7 x tot 1,0 m -mv 15 x koper en PAK, lutum en organische stof

m -mv meters beneden maaiveld
© de bovenkant van het filter staat circa 0,5 meter beneden de grondwaterstand (freatische peilbuis)
* gecombineerd met proefgat

De locaties van de verrichte boringen, gaten en de geplaatste peilbuis zijn aangegeven op de overzichtstekening 
in bijlage 1.2. Het boor- en monsternemingsgereedschap waarvan bij het bodemonderzoek gebruikgemaakt is, 

staat per boring beschreven in de boorprofielen in bijlage 2,
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4 Resultaten

4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen
In bijlage 2 is de bodemopbouw van de onderzoekslocatie per boring/proefgat weergegeven. Hierin zijn ook de 
zintuiglijke waarnemingen vermeld.

Asfalt
De asfaltvakken zijn zoals die op basis van de gegevens van het vooronderzoek waren bepaald:
• Fietspad (rood asfalt)
• Inrit met één reparatievak

Het asfalt heeft een dikte van circa 12 cm.

Fundering
Onder het asfalt van de rijweg bevindt zich een funderingslaag met een dikte van circa 40 cm. Het materiaal be
staat uit grind, baksteen, beton en zand.

Onder het asfalt van het fietspad is geen fundering aangetroffen anders dan zand.

In het funderingsmateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen (fractie >20 mm).

Bodem
Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem tot minimaal de geboorde diepte van 3,0 m -mv uit zand bestaat Onder 
de zandlaag bevindt zich veen tot minimaal 3,5 m -mv (de maximale onderzoeksdiepte). Ter plaatse van boring
005 bestaat de bodem van 0,5 - 0,7 m -mv uit sterk humeus zand.

In de grond zijn geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen.

De grondwaterstand is tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden waargenomen op 2,0 m -mv.

Waarnemingen asbestonderzoek
Tijdens de veldwerkzaamheden waren de weersomstandigheden voor het uit te voeren asbestonderzoek goed. De 

temperatuur was circa Ï°Z. Er was voldoende licht en het was droog.

Het maaiveld is geheel bedekt met verhardingen en bebouwing waardoor geen representatieve maaiveldinspectie 
heeft kunnen plaatsvinden. De inspectie-efficiëntie van de uit de proefgaten komende grond is 100%.

In de uitkomende grond van de proefgaten is geen asbestverdacht materiaal in de grove fractie (> 20 mm) aange
troffen.
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4.2 Normering
Asfaltonderzoek
Volgens het Besluit en de regeling Bodemkwaliteit en de CROW-publicatie 210 kan asfalt als teervrij worden be
schouwd bij een gehalte aan PAK kleiner dan 75 mg/kg. Teerhoudend asfalt bevat een gehalte PAK groter dan 75 

mg/kg.

Funderingsonderzoek
Om een indicatie te verkrijgen van de herbruikbaarheid van het funderingsmateriaal zijn de meetresultaten ge
toetst aan de samenstellings- en emissiewaarden voor niet-vormgegeven bouwstoffen zoals opgenomen in de 
Regeling Bodemkwaliteit (Bijlage A, Rbk). Opgemerkt wordt dat alvorens het vrijgekomen materiaal kan worden 
toegepast een partijkeuring conform AP04 dient te worden uitgevoerd en mogelijk ook civieltechnische eisen ge

steld kunnen worden.

Bodemonderzoek
Voor de beoordeling van de bodemkwaliteit worden de resultaten van de chemische analyses van grond- en 
grondwatermonsters getoetst aan de bodemnormen die zijn vastgesteld in de vigerende wet- en regelgeving, in
clusief richtlijnen opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. BK ingenieurs maakt gebruik van 
het toetsprogramma van Synlab dat is gevalideerd met behulp van de Bodem Toets en Validatie (BoToVa)-semce 
van het ministerie. De toetsing conform BoToVa is opgenomen in bijlage 4. Voor de volledige tekst van de bo- 
demnormering wordt verwezen naar www.overheid.nl. In bijlage 5 is een verklarende woordenlijst opgenomen.

Asbestonderzoek
Voor asbest in grond is een interventiewaarde van 100 mg/kg ds vastgesteld. Indien het gewogen asbestgehalte 
in grond boven 100 mg/kg ds is vastgesteid, is sprake van met asbest verontreinigd grond. Indien bij verkennend 
asbest-in-grondonderzoek een gehalte boven 50 mg/kg ds wordt vastgesteld, dient een nader asbest-in-grond- 
onderzoek te worden uitgevoerd. Gewogen betekent het gehalte serpentijnasbest (chrysotiel) vermeerderd met 
tienmaal het gehalte amfiboolasbest (amosiet, crocidoliet, vezelvormig anthophylliet, vezelvormig actinoiiet en 

vezelvormig tremoliet).

4.3 Toetsingsresultaten
Bodemonderzoek
De resultaten van het bodemonderzoek zijn getoetst aan het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). De 
analyseresultaten, de getoetste gestandaardiseerde gehalten en de normwaarden waaraan getoetst is, staan weer
gegeven in bijlage 4. In tabel 7 en tabel 8 staan de stoffen vermeld waarvan het gestandaardiseerd gehalte in 
grond of de concentratie in grondwater de normwaarden voor grond en grondwater overschrijden. Met "gestan
daardiseerd" wordt bedoeld: omgerekend naar standaard bodem. Daarnaast zijn de monsters getoetst aan het 
Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Deze gegevens staan eveneens opgenomen in tabel 7.

De in deze rapportage opgenomen toetsing van toepassing en verspreiden van grond volgens het Besluit bodem
kwaliteit is slechts opgenomen om een indicatie te geven van de mogeiijke afvoerbestemming van de grond of 
baggerspecie. Deze toetsing is geen wettelijk bewijsmiddel voor het toepassen van de grond conform het Besluit 

bodemkwaliteit.

%
Asbestonderzoek
De analyseresultaten van de asbestanalyses zijn opgenomen in het analysecertificaat van bijlage 3. In tabel 9 en 
tabel 10 zijn de berekende en gewogen asbestgehaltes op basis van de analyseresultaten opgenomen.

Opmerkingen
Op de analysecertificaten uit bijlage 3 staan de volgende opmerkingen/voetnoten bij enkele parameters vermeld. 
De opmerkingen zijn samengevat in bijlage 3.6. Daarin is tevens per opmerking beschreven of deze invloed heeft 

gehad op de resultaten en conclusies van dit onderzoek.

Ceylonpoort te Haarlem
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tabel 7: overschrijding van de normwaarde door gestandaardiseerd gehalte in grond

Monster-
code

Boringen Traject 
(m -mv) bodemsoort

Uitgevoerde analyse > AW 
(mg/kg ds]

>T
[mg/kg ds]

>1
[mg/kg ds]

Indicatieve 
toetsing Bbk

bg-1 001 005. 006, 007 008 (0,1 0.5) Zand zintuiglijk schoon Standaard NEN 5740 
pakket

PCB fpg/kg ds) (31) Achtergrond-
waarde

bg-2 009,010.011.012.013.014 (0.1 - 0.5) Zand zintuiglijk schoon PCB (pg/kg ds» (40) Achtergrond- 
« aarde

veen 005 (0,5 0.71 Zand, matig humeus Zink (171)
Kwik (0,4)
Lood (158)

Koper i228)
PAK (112)

Niet toepasbaar
(>D

og 005. 010.0ï2, 013 (0.5 - 2.0) Zand, zintuiglijk schoon PCB (pg/kgds) GD Achtergrond-
waarde

Aanvullen}' onderzoek
104.1 104 (03 - 0.6} Zand, sterk humeus Koper, PAK, iutum * or

ganische stof
Koper (453)
PAK (93D

Industrie

1051 105 (0,04 - 0,5) Zand, zwak humeus Koper, PAK. Iutum + or
ganische stof

Achtergrond-
waarde

106.1 106 (03 - 0.41 Zand, sterk humeus Koper, PAK. Iutum + or
ganische stof

Koper (433) Achtergrond-
waarde

107.1 107 (03-0.7) Zand, zwak humeus Koper. PAK, Iutum - or 
gamsche stof

Achtergrond- 
jv aarde

ha-mm 101 102. 103 (03 1.0) Zand, zwak humeus Koper. PAK, Iutum * or
ganische stof

Achtergrond-
waarde

> AW Téilarca-arcne-ró gtr>3il* groter Tsr z* zcr<tergiorHivtazrrir nv Kleiner dan dl geKjk aan de tussenwaarde flkht verontreinigd;
> r ge«andaar<fe«e»d gerote groter dar de iusserswaarde en kleiner dan ol gelijk aan de interventiewaarde tmatig verontreinigdj
> 1 gestandaardiseerd gehalte groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd)

geer. gesuendaardkeerd gehalte boven de betreffende noi

tabel 8: overschrijding van de normwaarde door concentratie in grondwater

Grondwater- Fifterstefling Grondwater Elektrische Zuur Troebel Uitgevoerde analyse > S >T > 1
morwter- stand geleidbaar graad heid

code heid
(m -mvj (m -mv) (Ui/cm) <-> (rrtu) [pg/fl Ml

012-01-1 2.50-3,50 1.52 1000 7,1 4.7 Standaard NEN 3740 pakket | Naftateen (035)
> S conr«jrrtrafce groter dan de streefwaarde en kleiner dan o» gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd)
> T concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan ol gelijk aan de interventiewaarde ima&g verontreinigd)
> I concentratie groter dan de 'ntervenüewaardf (sterk verontreinigd)

geen concentratie boven de betreffende normwaarde 
NTU Nepheiometnc TurtnOrty Unir.

Ceylonpoort te Haadem 
Vedtennend bodem- en verhardingsondentoek | 184947 j 15 april 2019
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tafaef 9: resultaten asbest-in-grondonderzoek

Meng-
monster

Proef gat Diepte
(m -mv)

Bodemsoort Bijmengingen
analyse

Gewicht 
geanalyseerd 

(kg ds)

Asbest in plaat
materiaal 

(mg/kgds)

Asbest in 
grondmonster 

(mg/kg ds)

Gewogen asbestge- 
halte in grond 
(mg/kg ds)*

Asb-« 007 00S. 010. 013 0.0 - 0.5 Zand Geen Grond (>0,5 mm) 19.11 <0,9 <0.9
Asb-2 005,006.009.01-!. 014 0,0 - 0,5 Zand Geen Grond f>0,5 mm) 13,63 <0,5 <0,5

One ’XAcer'. <s de jevtoqer v^r se r«<ee voorgaande Itolomnri-n 
geaoaéyseerd

tabel 10: resultaten asbest-m-pumonderzoek

Meng-
mooster

Proefgat Diepte 
(m -mv)

Materiaal Uitgevoerde
analyse

Gewidit
geanalyseerd

1 (kg ds)

Asbest in plaat
materiaal 

(mg/kg ds)

Asbest in 
puinmonster 
(mg/kg ds)

Gewogen asbestge- 
halte in grond
(mgAg ds)*

Pum-asb 001. 002,003. 004 0,0 - 0,5 Grind, baksteen, beton, zand Puin (>05 mm) j 4Z24 <0,7 <0,7
Deze (dorr> s de gewogen sofn van de twee '-oorgaande kolommen 

owt gsanarweerd

Ceylonpoort te Haarlem 
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4.4 Beschrijving onderzoeksresultaten

4.4.1 Asfaltonderzoek
Het asfalt heeft een dikte van circa 12 cm. Voor een nauwkeurige beschrijving van de constructieopbouw wordt 
verwezen naar het certificaat in bijlage 3.4.

De resultaten van het asfaltonderzoek staan vermeld in tabel 11.

tabel 11: analyseresultaten asfaltonderzoek

Onderzoeksvak Asfaitkern Laagdikte Soort asfalt PAK-marker GCMS-analyse
(mm) (teerhoudend) (mg/kg ds)
0-42 DAB nee

42-62 DAB neeFietspad ASF-001
62-70 OB nee

'

70-137 GAB nee
0-43 STAB neeReparatievak ASF-002

43-95 STAB nee
~

ASF-003
0-53 DAB nee

53-103 STAB nee

Rijweg 0-25 DAB nee <10
ASF-004

25-45 SATB nee
45-50 OB nee
50-107 GAB nee

niet geanalyseerd 
DAS Dicht asfalt beton
GAB Grind asfalt beton
STA8 Steenslag asfalt beton
OB Oppervlakbehandeling

Uit de analyseresultaten blijkt het volgende:
• in geen van de onderzochte asfaltlagen is door middel van PAK-marker een teerhoudende laag aangetoond.
• Vervolgens is op kernen ASF-003 en ASF-004 een (kwantitatieve) GCMS-analyse uitgevoerd. Er is analytisch 

geen PAK aangetoond in een gehalte groter dan de detectielimiet

Hiermee is vastgesteld dat het asfalt ter plaatse van zowel de rijweg als het fietspad niet teerhoudend is (<75 
mg/kg).

4.4.2 Funderingsonderzoek
Samenstelling en uitloging
Ten behoeve van het bepalen van de hergebruiksmogelijkheden (indicatief bepaald) van het aangetroffen funde- 
ringsmateriaal is een representatief mengmonster samengesteld en geanalyseerd. De analyseresultaten van het 
funderingsmateriaal zijn getoetst aan het generieke toetsingskader volgens het Besluit bodemkwaliteit en staan 
vermeld in tabel 12. In bijlage 3.2 is het analysecertificaat opgenomen en in bijlage 4.1 de toetsing.

tabel 12: indicatieve kwaliteit funderingsmateriaal

Monstereode Boring Traject Niet-vormgegeven bouwstof
{m -mv) Samenstelling Emissie

Puin-s
Puin-u

002, 003, 004 0,1 -0,5 voldoet voldoet

Het funderingsmateriaal bestaat uit grind, baksteen, beton en zand en heeft een dikte van circa 0,4 m.

Uit de analyseresultaten van het aanwezige funderingsmateriaal blijkt dat deze indicatief voldoen aan de eisen 
voor "niet-vormgegeven bouwstoffen" volgens het Besluit bodemkwaliteit.

Ceylonpoort te Haarlem
Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek | 184947 | 15 april 2019



Opgemerkt wordt dat in het onderzochte puin een gehalte van 550 mg/kg aan minerale olie is aangetoond. Con
form de Regeling bodemkwaliteit betreft de maximale samensteliingswaarde voor minerale olie in granulaat 1.000 
mg/kg ds.

Het betreft een inventariserend onderzoek en geen partijkeuring volgens de BRL1000 protocol 1002.

Asbest in puin
In hetfunderingsmateriaal is visueel geen asbest aangetroffen of analytisch aangetoond. Het aanwezige puin op 
de locatie is niet verontreinigd met asbest.

4.4.3 Bodemonderzoek
Grond - algemene kwaliteit
In de mengmonsters van zowel de zandige bovengrond (0,1 - 0,5 m -mv) als ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv) zijn 
licht verhoogde gehalten met PCB aangetoond.

In het monster van de sterk humeuze zandlaag ter plaatse van boring 005 (0,5 - 0,7 m -mv) zijn sterk verhoogde 
gehalten aan koper en PAK en licht verhoogde gehalten aan zink, kwik en lood aangetoond. In de monsters van 
de (sterk) humeuze grond ter plaatse van de afperkende boringen rondom boring 005 zijn maximaal licht ver
hoogde gehalten met koper en PAK aangetoond.

De omvang van de sterk met koper en PAK verontreinigde grond betreft circa 7 m3.

Asbest in grond
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is in de contactzone (0,0 - 0,5 m -mv) visueel geen asbest aangetroffen of 
analytisch aangetoond.

Grondwater
In het grondwater is een licht verhoogde concentratie naftaleen aangetoond, De herkomst van deze verontreini
ging is onbekend. De overige onderzochte parameters zijn niet in een verhoogd gehalte gemeten.

BK ingenieurs
pagina 16 van 18

Ceylonpoort te Haarlem
Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek I 184947 | 15 april 2019



BK ingenieurs
pagina 17 van 18

5 Conclusies en aanbevelingen
Met dit bodemonderzoek is de huidige bodemkwaliteit op de locatie Ceylonpoort te Haarlem vastgelegd.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek bestaan er onzes inziens geen belemmeringen voor de geplande nieuwe 
functie 'wonen' (nadat de aangetoonde sterk verontreinigde grond is weggenomen). De definitieve beslissing of 
de locatie geschikt wordt bevonden voor de functie 'wonen' is echter aan het bevoegd gezag.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt het volgende geconcludeerd:

Asfalt
Het te verwijderen asfalt (circa 100 ton) is beoordeeld als niet-teerhoudend.
Het asfalt kan worden afgevoerd naar een asfaltcentrale en komt op basis van het onderzoek in aanmerking voor 
warme verwerking.

Fundering
Het onderzochte funderingsmateriaal (puin) voldoet wat betreft samenstelling en uitloging indicatief aan de eisen 
voor een niet-vormgegeven bouwstof. In het funderingsmateriaal is visueel geen asbest aangetroffen (fractie >20 
mm) of analytisch aangetoond (fractie < 20 mm). De grens voor nader onderzoek van 50 mg/kg ds wordt niet 
overschreden. De puinfundering op de locatie is niet verontreinigd met asbest.

Voordat het vrijgekomen materiaal hergebruikt kan worden moet een partijkeuring conform AP04 worden uitge
voerd Daarnaast kunnen mogelijk ook civieltechnische eisen gesteld worden

Bodem
Milieuhygiënische kwaliteit grond
De onderzochte grond is tot de maximale onderzoeksdiepte van 2,0 m -mv overwegend niet tot maximaal licht 
verontreinigd met de parameters waarop is geanalyseerd.

Op één locatie is een sterk verhoogd gehalte met koper en PAK aangetoond: sterk humeuze laag ter plaatse van 
boring 005. De sterke verontreiniging is afgeperkt tot onder de tussenwaarde. De omvang van de sterke verontrei
niging met koper en PAK bedraagt circa 7 m3.

Er is derhalve geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (< 25 m3 sterk verontreinigde grond) 
zoals bedoeld in de Wet bodembescherming (Wbb) en ook geen sprake van een saneringsnoodzaak.

Asbest in grond
In de grond (0,0 - 0,5 m -mv) is visueel geen asbest aangetroffen (fractie >20 mm) of analytisch aangetoond (frac
tie >0,5 m). De grens voor nader onderzoek van 50 mg/kg ds wordt niet overschreden. De grond op de locatie 
wordt derhalve ais niet verontreinigd met asbest beschouwd.

Grgndwatët
Het grondwater is licht verontreinigd met naftaleen. De overige onderzochte parameters zijn niet in een verhoogd 
gehakte gemeten.

Hergebruik grond (indicatief)
De eventueel vrijkomende zandige grond (niet de sterk humeuze grond) komt indicatief in aanmerking voor her
gebruik met kwaliteitsklasse ‘achtergrondwaarde'.

De sterk humeuze grond komt niet in aanmerking voor hergebruik. Indien deze grond vrijkomt bij graafwerk
zaamheden dient deze te worden afgevoerd naar een erkend verwerker.
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Voorlopige veiligheidsklasse
Bij werkzaamheden in de bodem geldt volgens de CROW 400 de voorlopige veiligheidsklasse 'basishygiëne'.

Bij werkzaamheden in verontreinigde bodem kunnen arbeidsrisico's, waaronder mogelijke blootstelling aan ge
vaarlijke stoffen, optreden, De CROW-publicatie 400 "werken in en met verontreinigde bodem" is hierbij als leid
raad te gebruiken. De richtlijn is gericht op risicogestuurd werken met verontreinigd grond en grondwater, waarbij 
een verschil wordt gemaakt tussen het werken met vluchtige en niet-vluchtige stoffen. De definitieve veiligheids
klasse en de bijhorende beheersmaatregelen worden door een deskundige vastgesteld en zijn afgestemd op de 
locatiespecifieke omstandigheden (maatwerk).

Ceylonpoort te Haarlem
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