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Het college besluit: 

1. In te stemmen met het treffen van een voorziening, groot € 100.000,-, 
voor de afrondende werkzaamheden in de openbare ruimte. Deze lasten 
zijn reeds verwerkt in de grondexploitatie.  

2. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de 
commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht. 
Het college stelt de raad voor: 

1. In te stemmen met het sluiten van de grondexploitatie Raaks 
(complexnummer 14) en het exploitatieresultaat per 1 september 
2013 vast te stellen op 3.593.462,- opbrengst. Dit exploitatieresultaat 
wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitaties. 
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1. Inleiding 
De herontwikkeling van het Raaksgebied heeft bijgedragen tot een nog aantrekkelijkere 
Haarlemse binnenstad. De voorzieningen rondom het nieuwe plein zoals de bioscoop, de 
Jopenkerk, de omliggende restaurants, de nieuwe winkels en de ondergrondse parkeergarage 
vormen een aanzienlijke publiekstrekker. Daarnaast is het centraal gelegen nieuwe 
gemeentekantoor geopend en is schoolgebouw Dumont verbouwd tot appartementen. In 
totaal zijn er circa 184 woningen, 1.200 parkeerplaatsen, 6.200 m² detailhandel, 800 m² 
horeca en 5.300 m² bioscoop gerealiseerd.  
 
In verband met gewijzigde economische omstandigheden, wordt een nieuwe ruimtelijke 
envelop voor de derde bouwfase ontwikkeld (locatie Lantaarn/Veste). Voorgesteld wordt de 
grondexploitatie te sluiten. Wanneer de markt aantrekt, kan deze locatie in de verkoop 
gebracht worden en kan een nieuwe grondexploitatie worden geopend.  
 
2. Voorstel aan de raad 
Het college stelt de raad voor: 
1. In te stemmen met het sluiten van de grondexploitatie Raaks (complexnummer 14) en het 

exploitatieresultaat per 1 september 2013 vast te stellen op 3.593.462,- opbrengst. Dit 
exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitaties. 

 
3. Beoogd resultaat 
Het afronden van het project Raaks en het verschaffen van financieel inzicht in het project tot 
dusver, met inachtneming van het feit dat de onderdelen Lantaarn/Veste in de toekomst nader 
uitgewerkt worden.  
 
4. Argumenten 
Voortgang project 
De herontwikkeling van het raaksgebied is voor het grootste gedeelte gerealiseerd. Twee van 
de drie bouwfasen zijn afgerond en deze vormen een aanwinst voor de Haarlemse binnenstad. 
De bioscoop trekt veel publiek, evenals de Jopenkerk en de omringende restaurants en 
winkels. De ruime ondergrondse parkeergelegenheid maakt de binnenstad makkelijk 
toegankelijk. Gezien de huidige economische situatie kan de laatste fase op korte termijn niet 
worden ontwikkeld. Om deze reden wordt voorgesteld de grondexploitatie te sluiten. 
 
Financieel 
Per saldo leveren de uitgaven en inkomsten van deze grondexploitatie een positief resultaat 
ad € 3,6 miljoen. Dit is een verbetering van € 0,8 miljoen ten opzichte van het resultaat dat in 
het MPG 2013 is gerapporteerd, omdat de prognose van het laatste (verliesgevende) deel van 
het project is komen te vervallen. De grondexploitatie wordt per 1 september 2013 gesloten. 
Het resultaat zal conform de voorschriften worden gedoteerd aan de reserve grond-
exploitaties. Voor afrondende kosten in de openbare ruimte wordt een voorziening getroffen.  
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5. Kanttekeningen 
Negatief exploitatiesaldo Lantaarn/Veste 
Het nog te ontwikkelen deel van de grondexploitatie, locatie Lantaarn/Veste, kent een 
negatief exploitatiesaldo van circa € 0,8 miljoen. Dit tekort zou gedekt worden uit het 
positieve exploitatieresultaat van het totale project Raaks en wordt mede veroorzaakt door 
een aanzienlijke bijdrage aan de nog te realiseren fietsenstalling. Wanneer de markt aantrekt, 
de nieuwe ruimtelijke envelop is goedgekeurd en de locatie in de verkoop wordt gebracht, 
wordt deze verkoop aan de raad voorgelegd en wordt voor het verwachtte tekort een 
dekkingsvoorstel gedaan, eventueel vanuit de reserve grondexploitatie indien deze op dat 
moment voldoende saldo vertoont. 
 
BTW 
Bij het sluiten van een grondexploitatie zal een herberekening van de BTW component 
uitgevoerd worden, naar rato van de werkelijk gemaakte btw-kosten. Deze actie wordt in 
november 2013 voor alle grondexploitaties, dus ook voor de grondexploitatie Raaks 
uitgevoerd. 
 
6. Uitvoering 
Na instemming van de raad wordt het liquideren van de grondexploitatie administratief 
verwerkt. 
 
7. Bijlagen 
Bijlage A: Voorblad grondexploitatie  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
   
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 
De raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het sluiten van de grondexploitatie Raaks (complexnummer 14) en het 

exploitatieresultaat per 1 september 2013 vast te stellen op 3.593.462,- opbrengst. Dit 
exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitaties. 

 
Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 
 
De griffier    De voorzitter 
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BIJLAGE A       
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