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1. Het college besluit tot de verkoop van de ondergrond van Blok 6 aan de 

Stockholmstraat/Brusselstraat onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling 
geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken. 

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

3. De opbrengst van deze verkoop bedraagt  € 487.000,--exclusief kosten koper en BTW en wordt ten 
gunste gebracht van grondexploitatie Europawijk Zuid. (complex 36) 

4.  Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd. 
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Onderwerp: Verkoop ondergrond Blok 6 Stockholmstraat/Brusselstraat  
Reg. Nummer: 2012/425878 
 
1. Inleiding 
Op 21 december 2005 is door de raad de toekomstvisie met inspraak voor 
Europawijk Zuid vastgesteld (2005/240429).   
De visie geeft de ambities, van de woningcorporaties Pré Wonen en de 
Woonmaatschappij (thans Ymere) en de gemeente Haarlem, voor de wijk weer. De 
plannen hebben betrekking op de vernieuwing tot het jaar 2015. De visie geeft 
richting aan de vernieuwing van de wijk in het kader van het Uitvoeringsplan 
Schalkwijk 2000+. De visie heeft betrekking op ingrepen in het woningaanbod en 
de openbare ruimte.   
 
In de Rapportage Europawijk Zuid 3e kwartaal 2007 (2007/234197) is de 
commissie ontwikkeling geïnformeerd over de voortgang o.a. van Blok 6 (OPH-
prestatieveld 54) aan de Stockholmstraat/Brusselstraat. 
Op deze locatie zal Conform het programma van kandidaat huurder, St. Jacob, de 
Woonmaatschappij aan de Brusselstraat een Zorginstelling met gestapelde sociale 
groepswoningen met op de begane grond voorzieningen (algemeen, zorg, facilitair, 
welzijn en maatschappelijke wijkfunctie) realiseren. 
 
De uitvoering van het project is door de economische crisis vertraagd en 
uiteindelijk is in september 2012 met Ymere overeenstemming bereikt en zijn de 
afspraken vastgelegd in de bijgaande koopovereenkomst, welke thans ter besluit- 
vorming wordt aangeboden.  
 
2. Besluitpunten college 
1. Het college besluit tot de verkoop van de ondergrond van Blok 6 aan de 

Stockholmstraat/Brusselstraat onder voorbehoud dat het overleg met de 
Commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in 
te trekken. 

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

3. De opbrengst van deze verkoop bedraagt  € 487.000,-- exclusief kosten koper 
en BTW en wordt ten gunste gebracht van grondexploitatie Europawijk Zuid. 
(complex 36) 

4.  Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd. 
 

3. Beoogd resultaat 
Het beoogde eindresultaat van het project Europawijk Zuid is het mogelijk maken 
van de ontwikkeling 
 
4.  Argumenten  
Uitvoering geven aan de gesloten raamovereenkomst Transformatie Haarlemse 
Woonwijken (2007/111487). 
De grondopbrengst voor de gemeente is volgens de overeenkomst op basis van een 
residuele grondwaarde bepaling.  
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5.  Financiële paragraaf 
In het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties(MPG) 2012 is, voor deze kavel, een 
opbrengst geprognosticeerd van € 590.000,--  Dit is de grondwaarde onder het 
beoogde programma en passend binnen het vigerend bestemmingsplan.  
De footprint van de gewenste ontwikkeling binnen dit vigerend bestemmingsplan 
bleek voor een gedeelte (ca.17%) op grond in eigendom van Ymere te liggen. 
De grondprijs van het te verkopen gemeentelijke deel van het te ontwikkelen terrein 
is vervolgens naar rato bepaald op € 487.000,--.  
 
6.  Kanttekeningen 
Het feit van de lagere verkoopopbrengst alleen heeft uiteraard een negatieve invloed 
op het geprognosticeerd eindsaldo van deze grondexploitatie. Er hebben zich echter 
lopende het jaar nog enkele mutaties in de prognoses voorgedaan:  
per saldo ca. € 300.000,-- lagere geprognosticeerde lasten investeringsuitgaven) en 
per saldo ca. € 200.000.-- lagere inkomsten (incl. deze lagere verkoopopbrengst). 
 
Al met al zal daardoor het geprognosticeerd eindresultaat van deze grondexploitatie 
per januari 2013 een verbetering laten zien van ca. € 100.000,-- ten opzichte van 
januari 2012.  
 
Deze verbetering van het geprognosticeerd eindresultaat blijft binnen de 
grondexploitatie en zal in het MPG2013 tot uiting komen. 
 
7.  Uitvoering 
Na bestuurlijke goedkeuring, uiterlijk 15 december 2013, zal de akte bij 
notariskantoor Blank Prevoo van Bolhuis gepasseerd worden. Deze termijn is bij St. 
Jacob noodzakelijk om de benodigde besluitvorming af te ronden. 
 
 
8.  Bijlagen 

1. Koopovereenkomst Blok 6 
2. Uitgifte tekening 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
 
 
 
 




















	42587812
	DOEL: Besluiten

	42587812a
	42587812b

