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Omschrijving 
Bij de behandeling van agendapunt 'Brief van wethouder Langenacker 
inzake Vitae Vesper en Remise d.d. 13 januari 2015' zegt wethouder 
Langenacker toe een vierde optie voor de ontwikkeling van Vitae 
Vesper uit te werken en aan de corporatie voor te leggen. Deze vierde 
optie houdt in om de bouw van 8 villa's uit te werken, een sociaal blok 
aan de Wagenweg te realiseren plus 3 extra villa's en de winst in Vitea 
Vesper te investeren en niet elders in de stad. 
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Verantwoordelijke 
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a.schneider@haarlem.nl 

Telefoonnummer 
023-5113916 

Stand van Zaken/afdoening 
Zoals toegezegd tijdens de commissie ontwikkeling van 26 maart j l . hebben wethouder Van Spijk en ik 
contact gehad met woningcorporatie Pré Wonen. Onderwerp van gesprek was het uitwerken van een vierde 
optie voor de ontwikkeling van Vitae Vesper die uitgaat van het bouwen van 8 in plaats van 11 villa's en de 
resterende ruimte te gebruiken om sociale woningbouw te realiseren. Wij hebben een serieus beroep gedaan 
op Pré Wonen om deze vierde optie te realiseren. Zij hebben laten weten zich hierin echter niet te kunnen 
vinden en onderbouwen hun standpunt in bijgaande brief. Op uw verzoek heeft Pré Wonen ook in kaart 
gebracht wat voor hen de financiële consequenties zijn van de voorgelegde vierde optie. 

De middelen om Pré Wonen te dwingen alsnog sociale woningbouw te realiseren op het Vitae Vesper terrein 
zijn naar de mening van het college juridisch gezien risicovol. In de brief van wethouder van Spijk over het 
bestemmingsplan Koninginnebuurt (kenmerk 2015/168883) staat daarover het volgende: 
"....een besluit van de raad om dit bestemmingsplan niet vast te stellen om op die wijze te trachten sociale 
woningbouw af te dwingen bij de corporatie strijdigheid kan opleveren met het zorgvuldigheidsbeginsel en 
het motiveringsbeginsel. Het is de vraag of een dergelijk besluit standhoudt in een gerechtelijke procedure. 
Dit is eveneens van toepassing op een besluit van de raad om het Vitae Vesper-terrein uit het plan te 
knippen." 

De discussie over 'sociaal' en de wens van de gemeente een ongedeelde stad te zijn, is relevant, actueel en  
komt bij verschillende dossiers terug. Wij hebben daarom de ambtelijke organisatie opdracht gegeven in  
kaart te brengen de prognose van sociale woningbouw (koop én huur) per gebied in kaart te brengen. Wij  
willen daarmee een goed fundament creëren om de discussie over dit voor Haarlem belangrijke onderwerp 
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met elkaar te voeren. U kunt een notitie hierover na het zomerreces verwachten. 

Tot slot, in de brief wordt melding gemaakt van een 'pakkagedeal' in relatie tot het project De Remise. 
Oftewel het uitruilen van percentages sociale woningbouw tussen woningbouwprojecten. Uw commissie 
heeft duidelijk aangegeven een dergelijke constructie geen geldig argument te vinden om niet te voldoen aan 
de norm van 30% sociaal bij projecten. Wat ons betreft zou dit argument dan ook niet meer thuis horen in de 
overwegingen van Pré Wonen. De term 'pakkagedeal' is daarmee ongelukkig gekozen. 

Pré heeft tijdens de gesprekken met ons, en in de bijgaande brief bevestigen zij dat, nogmaals benadrukt dat 
zij zich blijven inzetten voor een ongedeelde stad. Dit is conform de afspraken die met de woningcorporaties 
(in uw opdracht) zijn gemaakt. In de bijlage van de brief van Pré vindt u een overzicht van 
woningbouwprojecten waamit hun inspanningen wat betreft sociaal bouwen naar voren komen. In de 
evaluatie van het Lokaal Akkoord Haarlem komt ook het beeld naar voren dat de afspraken met de 
woningcorporaties worden nagekomen. 

Hoofdafdelingsmanager Groeneveld, B 30-4 55:46 Groeneveld, B. 

Portefeuillehouder Langenacker, J. 
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Onderwerp: 
Vitae Vesper 

Datum: 
13 april 2015 

Behandeld door: 
B G. Riteco 

Doorkiesnr.: 
088 77 00 126 

Uw brief: 

Ons Kenmerk: 
BR/avs 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem 
t.a.v. de wethouders 
mevr. drs J. Langenacker en de heer J.K.N. van Spijk 
Postbus 511 
2003 PB Haarlem 

Geacht College, beste mevrouw Langenacker en heer Van Spijk, 

Naar aanleiding van de raadscommissie van 26 maart jongstleden en het advies van 
een meerderheid van de commissie om een aanvullend scenario voor Vitae Vesper te 
onderzoeken, heb ik u tijdens het bestuurlijk overleg van 2 april een uiteenzetting 
gegeven. Deze uiteenzetting schets ik nogmaals in deze brief. 

Voorgeschiedenis 

Sinds 2004 is Pré Wonen betrokken geraakt bij de overname van het pand Vitae 
Vesper. Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente is Pré Wonen in bezit gekomen van 
het voormalige verzorgingstehuis op de hoek WagenwegAA/esterhoutpark in de 
Koninginnebuurt. De gemeente had aan de voormalige eigenaar van Vitae Vesper een 
aanzienlijke gemeentegarantie van € 5,8 miljoen verstrekt. Alleen bij overname van het 
pand door een corporatie kon de garantieverstrekking worden beëindigd. En zo werd 
Pré Wonen eigenaar en kwam de garantstelling door gemeente te vervallen. Onderdeel 
van deze transactie was de afspraak, dat Pré Wonen in het kader van de 
herontwikkeling van het complex de vrijheid kreeg om vrije sector (huur) woningen te 
realiseren. 

Keuzes Pré Wonen 

Pré Wonen heeft de afgelopen jaren strategische keuzes gemaakt in het licht van de 
veranderende omgeving. Veel van ons bezit dat om sociale en/of technische reden 
aandacht behoeft, bevindt zich in Haarlem Oost. Vandaar dat de meeste investeringen 
daar zijn en worden gedaan. 

Deze keuzes hebben er toe geleid dat wij als corporatie voornamelijk investeren in 
sociale woningbouw. Zo ontwikkelen we nu projecten als het Hof van Egmond, Jan 
Sluyterslaan, de Henriëtte Bosmansstraat en de Italiëlaan. Vanwege gewenste 
differentiatie in wijken zal er sprake zijn van een gevarieerd aanbod van 
woonproducten. 

bezoekadres 
Rijksweg 347, Velserbroek 

email 
mail@prewonen.nl 

postadres 

Postbus 2008, 2002 CA Haarlem 

internet 
www.prewonen.nl 

telefoon 
088 77 00 000 

bankrekening 
NL19BNGH0285055852 

fax 
088 77 00 101 

K.V.K. 
34061728 



Ongedeelde stad 

Ondanks voornoemde keuzes, hebben wij oor voor de (Woonvisie) discussie omtrent 
sociale woningbouw aan de westkant van Haarlem. In dit kader is het goed te 
vermelden dat wij in 2014 24 sociale huurwoningen aan de Spoorwegstraat hebben 
opgeleverd. Daarnaast zijn in de bouwprogramma's van de Pieter Wantelaan, De 
Remise (sociale koop) en Aart van der Leeuwstraat ook substantiële percentages aan 
sociale woningbouw opgenomen. Om te benadrukken dat wij juist voor de zogenoemde 
primaire doelgroep zijn, hebben we in 2013 besloten het complex aan de Van 
Moerkerkenstraat (226 woningen) in Delftwijk niet te slopen, maar te renoveren en voor 
de sociale voorraad bereikbaar te houden. Bij elkaar gaat het hier om een investering 
van rond € 41 mio. (stichtingskosten). 

Recent is aangetoond dat de keuzes van Pré Wonen aansluiten bij de gezamenlijke 
afspraken van het Lokaal Akkoord. Het Lokaal Akkoord Haarlem stelt over het aandeel 
sociale woningbouw dat het gaat "om 30% op stedelijk programmaniveau. Per project 
kan de verdeling er dus anders uitzien, soms meer sociale woningbouw en soms 
minder. Uiteindelijk dient er gemiddeld 30% gerealiseerd te worden" (pagina 9 LAH). 

Scenario met sociale huur 

Een meerderheid van de raadscommissie heeft de wethouder verzocht onderzoek te 
doen naar de haalbaarheid van een alternatief woonprogramma ter plaatse van Vitae 
Vesper. De commissie wenst zicht te krijgen op de consequentie als het 
woningbouwprogramma van 11 herenhuizen wordt aangepast naar 8 herenhuizen en 4 
sociale (koop/huur) woningen. 

In de lijn van de afspraak uit 2004 heeft Pré Wonen na meerdere studies uiteindelijk 
gekozen voor een variant, die het beste aansluit bij de structuur van de buurt. Een 
verkaveling voor 11 herenhuizen sluit goed aan bij het straatbeeld. Het ontwikkelen van 
een verkoopproduct past bij de keuze om gericht te investeren in juist die wijken die dat 
zo broodnodig hebben. Investeren in de sociale categorie op deze locatie past dan ook 
niet binnen deze visie en is niet conform eerder gemaakte afspraken. 
Bovendien bereikt de waarde van dit vastgoed spoedig na oplevering een waarde van 
de vrije sector categorie. 
Bij het volgen van de ingezette lijn speelt ook de pakkagedeal in relatie tot het project 
De Remise. Bij dit project wordt uiteindelijk de gewenste 30% sociaal gerealiseerd, 
terwijl ook hier pagina 9 van het LAH van toepassing is. 

Financiële consequenties 

Naast de keuze om te investeren in andere wijken, is voor Pré Wonen de noodzaak om 
vast te houden aan de afspraak tot het realiseren van volledig vrije sector woningen op 
de locatie Vitae Vesper. De inkomsten van vrije sector grondwaarden zijn noodzakelijk 
om de gemaakte kosten uit het verleden (aankoopkosten, asbestsanering, sloopkosten 
en ontwikkelkosten vanaf 2006) te neutraliseren. 
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Keuze voor 4 sociale woningen in het programma leidt er toe, dat er sprake zal zijn van 
een substantiële mindere grondopbrengst. In vergelijk met de uitgaven uit het verleden, 
is er dan dus sprake van een verlies. De grondwaarde onder een sociale woning is fors 
minder dan onder een herenhuis. De keuze voor sociale woningbouw op deze locatie 
betekent dan ook minder investeringsvermogen om elders in de stad sociale 
woningbouw te realiseren. Om u een gevoel te geven zal er in het geval van 4 sociale 
woningen sprake zijn van € 700.000,- aan minder grondopbrengst. Een direct verlies 
wat gezien de aanleiding van de aankoop niet maatschappelijk te verantwoorden is. 

Ik ga er vanuit dat ik hiermee de keuze van Pré Wonen inzake Vitae Vesper voldoende 
heb beargumenteerd. 

Met vriendelijke groet, 

Ir. B L. van Zijll 
Directeur-bestuurder 

Bijlage: Handreikingen Pré Wonen (naast reguliere projecten) 
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Pre Wonen en de 
handreikingen 

voor de stad Haarlem 
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Spoorwegstraat fase 2 

In april 2014 opgeleverde nieuwbouw 
huurappartementen in Haarlem West. 

Aantal :24 

Huurklasse : sociaal 

Realisatie : 2013/14 

In samenwerking met Albert Heijn is 
het bouwplan tot stand gekomen. 

Het complex sluit aan op de 
studentenhuisvesting die in 2007 door 
Pré Wonen is opgeleverd. 
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Nieuwbouw van 26 woonunits. Voor 
huisvesting cliënten RIBW. 

Aantal 

Huurklasse 

Realisatie 

:26 

: sociaal 

:2015 

In samenwerking met de gemeente 
komt in 1993 het eerste bouwplan tot 
stand 

Vanwege inhoudelijke fouten is het 
bestemmingsplan vernietigd 

Pré Wonen heeft daarna het bouwplan 
aangepast, maar vanwege inhoudelijke 
fouten in het bestemmingsplan is deze 
in 1998 wederom vernietigd 

Inmiddels heeft Pre Wonen de grond 
aangekocht van de gemeente en is er 
wederom een aangepast plan 
ontwikkeld 

De grondprijs was gebaseerd op 
reguliere woningbouw, terwijl de locatie 
nu wordt ingezet voor een 
maatschappelijke functie (RIBW) 
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Realisatie van 159 appartementen en 
eengezinswoningen en 1 bedrijfsruimte 

Aantal huur 
Aantal koop 

Huurklasse 
Koopprijs 

: 115 
: 44 

; sociaal en vrije sector 
: MGE en vrije sector 

Ontwikkeling van een gemeentelijke 
locatie, voormalige school 

Na uitbreken financiële crisis ziet de 
commerciële ontwikkelaar geen 
mogelijkheden meervoer 
koopwoningen 

Pre Wonen is in 2009 bereid om de 
grond en het plan over te nemen om 
voornamelijk huurwoningen te 
realiseren en te zorgen dat deze zicht 
locatie niet braak blijft liggen voor de 
stad en Parkwijk 

De koopwoningen zijn met een korting 
verkocht, voor de starters doelgroep . 

Met de realisatie is een eerste impuls 
gegeven aan de wijkvernieuwing van 
Parkwijk . Daarnaast heeft de gemeente 
een grondopbrengst van € 8 miljoen 
zeker gesteld gekregen. 
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Het project bestaat uit de nieuwbouw 
van in totaal 12 koopwoningen, tuinen 
en bergingen. 

Aantal woningen : 12 

Koopwoningen : sociale koop 

Realisatie : 2011 

De basis voor dit nieuwbouwinitiatief ligt 
bij de oud-bewoners en de gemeente. 

Een commerciële ontwikkelaar is 
toentertijd ingestapt om het project van 
de grond te krijgen en vorm te geven. 

Om snel te kunnen starten was er een 
vastgoed partij nodig die de onverkochte 
woningen kon afnemen, als deze niet 
verkocht zouden worden. 

Pré Wonen heeft geparticipeerd in dit 
nieuwbouwproject van 12 woningen. 

Deelname in dit project is op verzoek 
van de gemeente Haarlem, ter 
zekerheidstelling van de daadwerkelijke 
realisatie van dit nieuwbouw project in 
de oude Amsterdamse buurt. 
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Voormalig verzorgingshuis, dat de laatste 
jaren dienst heeft gedaan voor de opvang 
van dak en thuislozen (RIBW) en wacht op 
een herontwikkeling. 

Realisatie (sloop) :z.s.m. 

De voormalige eigenaar van Vitae Vesper 
komt in financiële problemen en de 
gemeente vraagt Pré Wonen en Ministeries 
om hulp. 

Door de aankoop van Vitae Vesper behoedt 
Pré Wonen de gemeente voor een 
omvangrijke claim (€ 5,6 miljoen) uit hoofde 
van de gemeentegarantie die zij aan de 
toenmalige eigenaar had verleend. 

Na intensief onderhandelen met de 
ministeries van VROM en VWS is de 
financiële problematiek opgelost. 

De ministeries namen hun verlies, Pré 
Wonen stak zijn nek uit om de aankoop van 
(ca €2.000.000) middels een plan waarvan 
de financiële uitkomst ongewis was, tot een 
redelijke investering te maken. De gemeente 
heeft wel een bedrag (ca €214.000) 
toegezegd om het toen beoogde project 
met duurdere appartementen voor senioren 
mede mogelijk te maken (tegemoetkoming 
parkeervoorziening). 



Wonen boven school Meerwijk 
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Tb-

Gemeente ontwikkelde zelf vastgoed: school 
inclusief bovenliggende woningen. 

Aantal woningen 

Huurklasse 

Realisatie 

12 

sociaal 

2010 

Gemeente raakte bovenliggende woningen 
niet kwijt aan de markt en vraagt Pré Wonen 
om deze woningen over te nemen. 

Pré Wonen heeft de woningen 
overgenomen. Na een investering om de 
woningen gereed te maken voor verkoop, 
zijn deze woningen als MGE-woningen (met 
korting in het sociale segment) aan de 
startersmarkt aangeboden. 
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Renovatie en behoud gemeentelijk 
monument 

Functie 

Realisatie 

: kantoor 

:2011 

Kleine voormalige kerk midden in de 
Slachthuisbuurt. 

De kerk was onderdeel van een grotere 
herontwikkelingslocatie met 
starterswoningen en huisvesting voor De 
Hartekamp Groep. 

Voor de kerk was een sloopvergunning 
verstrekt door de gemeente, bij behandeling 
van het totale plan in de gemeenteraad 
wenste de raad de kerk te behouden. 

Op verzoek van de wethouder heeft Pré 
Wonen de ontwikkeling van de locatie 
inclusief kerk van een commerciële 
ontwikkelaar overgenomen. 

Met als doel het plan te herontwikkelen met 
behoud van de kerk middels een casco 
renovatie. Inmiddels is de kerk geheel 
gerenoveerd en doet het dienst als kantoor. 
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Bijdrage aan de realisatie van het wijkpark 

Realisatie : 2013 

In het kader van de herstructurering van 
geheel Delftwijk is tussen corporaties en 
gemeente een gezamenlijke 
grondexploitatie gemaakt. 

Onder aan de streep resteerde een tekort. 
Ymere en Pré Wonen besloten een 
substantiële bijdrage te doen om de 
grondexploitatie te laten sluiten. 

Haarlem 
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