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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Verkoop bouwpercelen Essenstraat 18-20-22 (2011 DX Haarlem) 

 

Nummer 2019/837824 

Portefeuillehouder Botter, J. 

Programma/beleidsveld 5.3 Overige beheerstaken 

Afdeling VG 

Auteur Wegbrans-Alladien, J. 

Telefoonnummer 023-5114634 

Email jwegbrans@haarlem.nl 

Kernboodschap  Drie bouwpercelen gemeentegrond gelegen aan de Essenstraat 18-20-22 (2011 

DX) in Haarlem Centrum (hierna: percelen) behoren niet tot de categorie 

strategisch bezit. De totale oppervlakte bedraagt 107 m2 en heeft de bestemming 

Gemengd 2. Percelen staan op de verkooplijst en kunnen worden verkocht.  

 

Geheimhouding: Op grond van artikel 86 van de Gemeentewet legt het college 

geheimhouding op de bij dit besluit behorende bijlagen (met uitzondering van de 

uitgiftetekening) aan de commissie Ontwikkeling, vanwege de bescherming van de 

economische of financiële belangen van de gemeente alsmede het voorkomen van 

onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken 

natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, als bedoeld in artikel 

10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.  

Bekrachtiging van de opgelegde geheimhouding is niet aan de orde, nu deze aan 

de commissie is gericht. De geheimhouding wordt opgelegd tot en met de 

definitieve transactie en de verwerking ervan in de openbare registers. 

 

Indien de commissie zich met betrekking tot dit collegebesluit richt tot de raad en 

de vertrouwelijke aard van de in de bijlagen opgenomen informatie geldt op dat 

moment onverminderd, zal alsnog bekrachtiging van de opgelegde geheimhouding 

dienen te plaats te vinden, als bedoeld in artikel 25, derde lid van de 

Gemeentewet. In dat geval is ook alleen de raad bevoegd de opgelegde 

geheimhouding op te heffen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de commissie. 

 

Het college stuurt dit voorgenomen besluit ter bespreking naar de commissie 

Ontwikkeling nu sprake is van een ‘’lichte voorhangprocedure’’. 

Immers het college is op grond van art. 160 eerste lid aanhef en onder e. 

Gemeentewet bevoegd inzake de aan- en verkoop van onroerend goed.  Bij aan- 

en verkoop van onroerende goederen tussen de € 100.000,-  en € 500.000,-, 



 Kenmerk: 2019/837824 2/9 

 

beslist het college niet voordat de commissie is geïnformeerd over het voornemen 

en in de gelegenheid is gesteld om het voorgenomen besluit te bespreken, 

hetgeen volgt uit artikel 169 vierde lid Gemeentewet en artikel 7 tweede lid onder 

a. van de Financiële Verordening. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Nota Gestandaardiseerde werkwijze verkoop gemeentelijk vastgoed, nummer 
2019/441246, zoals besproken in de Commissie Ontwikkeling, d.d. 16 oktober 
2019; 

Nota Inzet instrumentarium antispeculatie (voortvloeiend uit nota Kaders en 

instrumenten sociale huur en middensegment), nummer 2019/237762, zoals 

besproken in de Commissie Ontwikkeling, d.d. 16 oktober 2019  

Bijlage 1 Portefeuilleplan Vastgoed met nummer 2019/813601 besproken in de 
Commissie Ontwikkeling d.d. 28 november 2019; 

Algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken gemeente Haarlem 2020, 
nummer, 2019/813237 zoals besproken in de Commissie Ontwikkeling d.d. 9 
januari 2020; 

Besluit College  

d.d. 26 mei 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

 

1. Het college verzoekt de commissie Ontwikkeling binnen zes weken haar 

zienswijze te geven op het onder 2, 3 en 4 genoemde voorgenomen 

besluit; 

2. In te stemmen met verkoop van de percelen, kadastraal bekend gemeente 

Haarlem I, sectie D, nummers 3223 (21m²), 8725 (72m²) en 11231 (14m²),  

groot 107 m², zoals aangegeven op tekeningnummer 2019/105-94, d.d. 23 

april 2019, aan de hoogste bieder boven het minimumbedrag van de  

doorlopen TOM-verkoopprocedure op basis van het verkoopadvies en 

het taxatierapport; 

3. Het college besluit op grond van artikel 86 Gemeentewet geheimhouding 

op te leggen aan de commissie Ontwikkeling inzake de bijlagen met 

uitzondering van de uitgiftetekening: de adviesvraagprijs/geschatte 

waarde, financiële informatie en het taxatierapport op basis van artikel 10,  

tweede  lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur.  

De bijlagen vermelden financiële en persoonlijke informatie.   

Geheimhouding is gewenst vanwege de financiële informatie (koopsom) 

omdat bij openbaarheid hiervan de onderhandelingspositie van de  

gemeente in het geding kan komen. Geheimhouding van de naam van de  

koper geschiedt ter bescherming van deze koper (privacy). Geheimhouding  

file://///ssc.lan/public/HLM/Gestandaardiseerde%20werkwijze%20verkoop%20gemeentelijk%20vastgoed
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019237762-1-Inzet-instrumentarium-antispeculatie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019813601-2-Bijlage-1-Portefeuilleplan-Vastgoed-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019813237-1-Vastellen-Algemene-verkoopvoorwaarden-gemeente-Haarlem-1.pdf
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wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie en de verwerking  

ervan in de registers. 

4. Het college zal in de eerstvolgende bestuursrapportage de raad verzoeken  

om het netto-verkoopresultaat toe te voegen aan de reserve Vastgoed, 

overeenkomstig bestaand beleid. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Drie bouwpercelen gemeentegrond plaatselijk bekend Essenstraat 18, 20 en 22, 2011 DX te Haarlem 

Centrum, kadastraal bekend gemeente Haarlem I, sectie D, nummers 3223 (21m²), 8725 (72m²) en 

11231 (14m²), met een totale oppervlakte van 107 m² (hierna: percelen) zoals aangegeven op 

tekeningnummer 2019/105-94, d.d. 23 april 2019 (bijlage 6) behoren niet tot de categorie strategisch 

bezit. Percelen staan op de verkooplijst en worden in mei 2020 via de makelaar in verkoop gebracht. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrondinformatie 

In 2016 is reeds een poging gedaan om de percelen via JRS Makelaars te Haarlem op de markt te 

brengen. Op hetzelfde moment claimde de gebruiker/buurman, wonende te De Haasstraat 16, 

eigendom door verjaring van de grond betreffende de Essenstraat 18 (perceel D 8725). De gebruiker 

heeft de grond geruime tijd in gebruik gehad. Tevens heeft hij op 1 juli 2016 beslag laten leggen op 

onderhavig object. Bij vonnis van 28 februari 2018 is de gemeente door de rechtbank in het gelijk  

gesteld. De vordering eigendom door verjaring van de gebruiker is afgewezen. Het gebruik is met 

ingang van 1 augustus 2019 -met akkoordverklaring van gebruiker- door de gemeente beëindigd. 
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Mede door het vonnis van de rechtbank alsmede de beëindiging van het grondgebruik is de 

beslaglegging doorgehaald. Daarna zijn de percelen in oktober 2019 in de verkoop gebracht. 

 

Burenrecht 

Tijdens de verkoop is geconstateerd dat dezelfde buurman van het naastgelegen perceel grenzend 

aan het gemeentelijk perceel Essenstraat 18 een raamkozijn op de begane grond (met vergunning) 

heeft geplaatst. Dit raamkozijn is op de erfgrens met de gemeente gesitueerd. Omdat de 

aanwezigheid van dit raam belemmerend werkt op de (beperkte) bouwmogelijkheden van het 

perceel en daarmee een waarde drukkend effect kan hebben, heeft de gemeente besloten het 

verkoopproces stil te leggen en eerst de situatie verder te onderzoeken.  

 

Conform het huidige bestemmingsplan ligt het bebouwingsvlak op het gehele te verkopen perceel, 

waarbij er geen reden is om afstand te houden. Het is dus mogelijk dat er een muur strak langs het 

raam komt. De wet bepaalt in artikel 5:50 lid 1 BW dat het niet geoorloofd is binnen twee meter van 

de erfgrens vensters of andere muuropeningen dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, 

voor zover deze op dit erf uitzicht geven. 

 

Na overleg met de afdeling Juridische zaken en met de afdeling Handhaving is de buurman 

gesommeerd om het venster niet-openend en ondoorzichtig te maken. In goed onderling overleg is 

hierover tussen de gemeente en de buurman in februari 2020 overeenstemming bereikt en is aan het 

verzoek van de gemeente voldaan. Dit betekent dat de verkoop nu weer opgestart kan worden.  

 

Percelen zijn door de diverse beleidsafdelingen beoordeeld als niet geschikt voor een beleidsdoel. 

Conform beleid zijn de percelen aangeboden aan de toegelaten instellingen, deze hadden geen 

belangstelling. Percelen worden conform de nota Inzet Instrumentarium antispeculatie 

(2019/327762) verkocht met een bouwplicht. Bij dit type verkopen wordt het perceel conform beleid 

via het zogenaamde TOM-principe (Transparant, Openbaar en Marktconform) tegen de hoogste 

marktwaarde verkocht. Voorafgaand aan de verkoop zijn de percelen getaxeerd. Begin mei van dit 

jaar worden de percelen volgens dit principe via een externe makelaar op de markt gebracht en o.a. 

op Funda en de gemeentelijke website te koop aangeboden. Vier weken na plaatsing (begin juni) 

kunnen geïnteresseerden een bod uitbrengen.   

  

De verkoop past binnen het vigerende bestemmingsplan 

Percelen hebben de bestemming Gemengd 2 (voorheen Woondoeleinden) zoals beschreven in het 

vigerende bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden – De Kamp en zijn aangewezen als 'beschermd 

stadsgezicht' in de zin van de Monumentenwet 1988. 
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Speculatie met grond wordt voorkomen  

In de koopovereenkomst is een bouwplicht opgenomen. Deze bebouwing moet binnen drie jaar na 

datum van de notariële akte voltooid en gebruiksklaar zijn. Zolang niet is voldaan aan deze 

verplichting mag de koper niet verkopen zonder toestemming van de gemeente. Indien de koper niet 

tijdig voldoet aan zijn bouwplicht is de koper verplicht om de gekochte grond op eerste vordering van 

de gemeente aan de gemeente terug te verkopen tegen de bij aankoop aan gemeente betaalde 

koopsom.  

 

2. Besluitpunten college 

A. Het college verzoekt de commissie Ontwikkeling binnen zes weken haar zienswijze te geven op 

het onder B, C en D genoemde voorgenomen besluit; 

B. In te stemmen met verkoop van de percelen, kadastraal bekend gemeente Haarlem I, sectie D, 

nummers 3223 (21m²), 8725 (72m²) en 11231 (14m²), groot 107 m², zoals aangegeven op 

tekeningnummer 2019/105-94, d.d. 23 april 2019, aan de hoogste bieder boven het 

minimumbedrag van de doorlopen TOM-verkoopprocedure op basis van het verkoopadvies en 

taxatierapport; 

C. Het college besluit op grond van artikel 86 Gemeentewet geheimhouding op te leggen aan de 

commissie Ontwikkeling inzake de bijlagen met uitzondering van de uitgiftetekening: de 

adviesvraagprijs/geschatte waarde, financiële informatie en het taxatierapport op basis van 

artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur. De bijlagen 

vermelden financiële en persoonlijke informatie. Geheimhouding is gewenst vanwege de 

financiële informatie (koopsom) omdat bij openbaarheid hiervan de onderhandelingspositie van 

de gemeente in het geding kan komen. Geheimhouding van de naam van de koper geschiedt ter 

bescherming van deze koper (privacy). Geheimhouding wordt opgelegd tot en met de definitieve 

transactie en de verwerking ervan in de registers. 

D. Het college zal in de eerstvolgende bestuursrapportage de raad verzoeken om het netto-

verkoopresultaat toe te voegen aan de reserve Vastgoed, overeenkomstig bestaand beleid. 

 

3. Beoogd resultaat 

Verkoop van drie percelen bouwgrond gelegen aan de Essenstraat 18 20 22 te Haarlem. 

 

4. Argumenten 

Bijdrage verkoop van niet strategische gronden  

Met de verkoop wordt uitvoering gegeven aan het beleid om niet strategische gronden te verkopen.  
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Het perceel is geen strategisch bezit 

Voor het uitvoeren van het ruimtelijk beleid is het niet noodzakelijk dat de gemeente eigenaar blijft 

van deze grond. De locatie maakt al lange tijd geen onderdeel meer uit van het strategisch bezit en is 

niet inzetbaar voor andere beleidsdoelen. In het huidige bestemmingsplan worden de functie en de 

wensen voldoende geborgd. Er is geen sprake van een (her)ontwikkelopgave. 

 
 

Verkoopprocedure Transparant Openbaar en Marktconform (TOM) 

De percelen zijn voorafgaand aan de verkoop getaxeerd door een onafhankelijke taxateur (bijlage 3). 

Daarnaast heeft verkopend makelaar een verkoopadvies opgesteld met daarin een geschatte  

verkoopopbrengst en een geadviseerde vraagprijs en verkoopstrategie (bijlage 1). Conform het 

gemeentelijk beleid zal de verkoop via een door de gemeente ingeschakelde NVM makelaar worden 

begeleid. De stedenbouwkundige randvoorwaarden (o.a. bestemmingsplan) zijn voldoende aanwezig 

voor een zogenaamde ‘platte verkoop’. Verkoop is openbaar en toegankelijk voor alle 

geïnteresseerde marktpartijen en wordt kenbaar gemaakt via onder andere Funda en de 

gemeentelijke website. Het informatiepakket voor kopers is opgesteld. Dit bestaat uit de kadastrale 

informatie, bodeminformatie, gronduitgifte-tekening, concept koopovereenkomst met de nieuwe 

Algemene Verkoopvoorwaarden gemeente Haarlem. 

 
Minimumprijs is marktconform  

Conform de nota Gestandaardiseerde werkwijze verkoop gemeentelijk vastgoed en de nota 

Grondprijsbeleid 2018 wordt de marktprijs vastgesteld door middel van taxaties of door de markt 

haar werk te laten doen via biedingen. Gunning vindt alleen plaats aan een koper die minimaal de 

minimumprijs heeft geboden. De minimumprijs is gebaseerd op de verwachte verkoopopbrengst van 

de verkopend makelaar en de taxatie uitgevoerd door een onafhankelijke taxateur. 

Indien geen van de biedingen gelijk is aan of hoger ligt dan de minimumprijs, zal een nieuw voorstel 

aan het college en de commissie worden voorgelegd.  
 

 

Gunning aan partij hoeft niet opnieuw naar commissie 

Verkoop van onroerende zaken is een collegebevoegdheid (ingevolge artikel 160, eerste lid onder 3 

Gemeentewet). Bij verkopen van onroerende zaken tussen € 100.000 en € 500.000 beslist het college 

niet voordat de commissie is geïnformeerd over het voornemen en in de gelegenheid is gesteld om 

het voorgenomen besluit te bespreken. Door voorafgaand aan de gunning de commissie 

Ontwikkeling om zienswijze te vragen op het collegebesluit om te verkopen tegen een koopsom van 

tenminste de minimumprijs (gebaseerd op het verkoopadvies en de taxatie), is de koper aan wie 

uiteindelijk wordt gegund een logisch gevolg van de procedure. Het naar voren halen van de 

zienswijze procedure biedt marktpartijen comfort en op korte termijn meer zekerheid, hetgeen 

stimulerend werkt op het verkoopproces en op de doorlooptijd. Rapportage over de koper met 
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bijbehorende bieding gebeurt in deze volgorde dan achteraf ter kennisname. Gunning vindt pas 

plaats na goedkeuring van de commissie Ontwikkeling op het voorgenomen collegebesluit.  
 
5. Financiën 

De exploitatielasten vallen na de verkoop vrij, de gevolgen hiervan zijn in onderstaande tabel 

opgenomen: 

 

 

   Bijstellen   Niet bijstellen  

   begroting    

Kapitaallasten  €                  0    

Gemeentelijke heffingen  €        248,15   

Verzekeringen  €                  0   

Huurinkomsten  €                  0   

Gas, licht en water  €                  0   

Jaarlijkse onderhoudslasten    €                    

Totaal -/- = baat  €         248,15  €                   0 

 

De middelen in de exploitatie voor beheer en onderhoud bedragen € 0.  

De opbrengst van deze verkoop wordt conform bestaand beleid toegevoegd aan de reserve 

vastgoed. 

 

De financiële consequenties worden in de bestuursrapportage verwerkt. Voor een totaal overzicht 

van de verkooptransactie wordt verwezen naar de bijlage "Financiële informatie" (bijlage 2). 

 

6. Risico’s en kanttekeningen 
Corona-crisis en effect op de marktprijzen 

De huidige corona-crisis kan leiden tot plotselinge vraaguitval, als gevolg waarvan er minder 

transacties plaatsvinden. Dit zal zich nu mogelijk ook gaan voordoen. De effecten zullen zich per 

sector op verschillende manieren manifesteren. Een marktwaarde vaststellen onder deze 

omstandigheden gaat met veel onzekerheden gepaard, omdat recente transacties van voor de 

COVID-19 pandemie veelal niet meer vergelijkbaar te maken zijn. Vanuit de Nederlandse Vereniging 

voor Register Taxateurs dient door de taxateur een clausule te worden opgenomen, waarin staat dat 

door buitengewone marktomstandigheden er buitenproportionele onzekerheid ontstaan is met 

betrekking tot de taxatie-uitkomst. Eventueel kan daaraan worden toegevoegd dat wanneer een 

verkoop of aankoop zou worden overwogen, een hertaxatie op dat moment gewenst is.  

Indien bij de verkoop de minimumprijs niet wordt gehaald, zal de taxateur worden gevraagd een 

markttechnische update uit te voeren. En zal op basis van deze markttechnische update en de 

behaalde koopsom een nieuw voorstel aan het college en aan de commissie Ontwikkeling worden 

voorgelegd.  
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Andere verkoopmethode of voorwaarden leidt tot nieuwe verkoopronde 
Indien de commissie Ontwikkeling niet instemt met het collegebesluit of uitsluitend onder 

aanvullende voorwaarden, zal pas tot gunning worden overgegaan nadat deze aanvullende 

voorwaarden aan de markt zijn gecommuniceerd en partijen in de gelegenheid zijn gesteld opnieuw 

een bod uit te brengen. Een nieuw voorstel zal dan aan college en de commissie Ontwikkeling 

worden voorgelegd indien het hoogste bod niet hoger ligt dan de vastgestelde minimumprijs.  

 

Koop kan worden ontbonden op basis van niet verkrijgen financiering  

In de koopovereenkomst wordt ten behoeve van koper een financieringsvoorbehoud opgenomen tot 

maximaal de hoogte van de koopsom. Indien koper hiervan gebruik maakt, zal het pand nogmaals op 

de markt worden gebracht of worden gegund aan de 2e hoogste bieder mits deze een bedrag heeft 

geboden dat hoger ligt dan de vastgestelde minimumprijs. 

 

7. Uitvoering 
Planning 
Parallel aan de bestuurlijke besluitvorming wordt begin mei gestart met de verkoop. Gunning vindt 
plaats nadat de commissie Ontwikkeling zijn zienswijze heeft gegeven en het college heeft besloten 
tot verkoop van Essenstraat 18-20-22 tegen minimaal de vastgestelde minimumprijs.  
 
Communicatie  

Verkoop wordt bekendgemaakt via gemeentelijke website en Funda. De betrokkene wordt na 

besluitvorming geïnformeerd. 
 

Geheimhouding  

Op grond van artikel 86 Gemeentewet wordt geheimhouding opgelegd aan de commissie  

Ontwikkeling inzake de bijlagen, met uitzondering van de uitgiftetekening: financiële informatie, 

verkoopovereenkomst, geschatte opbrengst/advies vraagprijs en taxatierapport, op basis van artikel 

10, tweede lid aanhef en onder b. e. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur. De bijlagen 

vermelden financiële en persoonlijke informatie. Geheimhouding is gewenst vanwege de financiële 

informatie (koopsom) omdat bij  openbaarheid hiervan de onderhandelingspositie van de gemeente 

in het geding kan komen. Geheimhouding van de naam van de koper geschiedt ter bescherming van 

deze koper (privacy). Geheimhouding wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie en de 

verwerking ervan in de registers. 
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8. Bijlagen 

Geheim: 

1. Verkoopadvies/geschatte waarde  

2. Financiële informatie 

3. Taxatierapport 

 

Openbaar: 

4. Uitgiftetekening 


