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Datum 23 oktober 2014 
Ons kenmerk 2014 

Contactpersoon Claudia Tempelman 
Doorkiesnummer 023 - 5115112 

E-mail ctempelman@haarlem.nl 
Onderwerp Brief Elan inzake Land in Zicht 

Geachte leden van de commissie Ontwikkeling, 

In uw vergadering van 9 oktober is door de heer Bloem gevraagd wanneer sociale 
woningbouw in het woningbouwprogramma van Land in Zicht is toegevoegd. 

Ik heb de directie van Elan Wonen verzocht deze vraag te beantwoorden. 

Bijgaand treft u een kort relaas aan van de heer Lowinsky met betrekking tot het 
verloop van de onderhandelingen tussen Elan en Strukton. De inhoud spreekt voor 
zich. 

Ik hoop u/hiBrmee voldoende te hebben geïnformeerd. 

VnagSmflpe groet, vnmxame groet, 

/ Drs. Ewaut^r€a§sée 

Gaame bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14 023 
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Gemeente Haarlem 
Wethouder E. Cassee 
Postbus 511 
2003 PB HAARLEM 

Datum 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

Ons kenmerk 

Onderwerp 

17 oktober 2014 
Grischa Lowinsky 
(023)515 98 01 
GL/co/14559 
grondprijs 80 appartementen Land in Zicht 

Geachte heer Cassee, 

Graag voldoe ik aan uw verzoek om staccato het verloop van de onderhandelingen 
tussen Strukton Projectontwikkeling BV (Strukton) en Elan Wonen weer te geven over 
de afname van twee woontorens - genaamd Aquaverde en Indigo - met in totaal 80 
appartementen. Deze onderhandelingen hebben uiteindelijk geleid tot een aanpassing 
van de grondprijs volgens gemeentelijk grondprijsregime. 

Begin 2012 ontstonden de eerste serieuze onderhandelingen met Strukton. Door de 
malaise in de woningmarkt dreigde de afronding met drie woontorens van het project 
Land in Zicht in Haariem Noord aan de oever van het Spaarne niet van de grond te 
komen. Elan Wonen wilde door afname van twee woontorens zowel de afronding van 
het project op deze zichtlocatie als toevoeging van hoogwaardige appartementen aan 
haar portefeuille tot stand brengen. 

De onderhandelingen stokten eind 2012 als gevolg van onduidelijke consequenties 
van aangekondigd rijksbeleid en daarop aansluitende strengere hantering van 
financiële criteria door de sectorinstituten. Dit betrof vooral onze 
investeringsmogelijkheden. 

Tweede helft 2013 werd ons duidelijk over welke manoeuvreerruimte wij beschikten, 
hetgeen tot een vervolg in de onderhandelingen leidde. Na een uiterste inspanning 
van Strukton en Elan Wonen om elkaar te naderen resteerde eind 2013 een gat van 
€ 250.000i- incl. BTW. Aangezien in het oorspronkelijke plan geen sociaal huur-
segment was opgenomen, garandeerde Elan Wonen om hier tenminste 10 sociale 
huurwoningen te realiseren en tenminste 15 jaar in dat segment te handhaven. De 
gemeente was op grond daarvan bereid voor de 10 sociale woningen een sociale 
grondprijs met Strukton overeen te komen en de eerdere prijs daarop aan te passen. 
Strukton vertaalde deze aanpassing door naar Elan Wonen als afnemer van de 
woningen. Daarmee werd het resterende financiële gat gedicht. 
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Wij zijn blij om met de bouw van de twee woontorens, waarvan ook sociale 
huurwoningen deel gaan uitmaken, te kunnen bijdragen aan Haarlem als ongedeelde 
stad. 

Met vriendelijke groet, 
Elan Wonen,. 

Grischa Lowinsky 


