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Geachte heer Wienen,

Op 27 januari jl. heeft u mij in een telefoongesprek gevraagd of het
Rijksvastgoedbedrijf bereid is de afgesproken reserveringsvergoeding ook bij het
niet doorgaan van de verkoop van bet koepetcomplex aan de gemeente tot en met
de volgende raadsvergadering op 16 febmañ niet in rekening te brengen. In deze
brief ga 1k op hoofdlijnen in op de verkoopprocedure en op de tegemoetkomingen
die het Rijksvastgoedbedrijf aan de gemeente heeft gedaan. Vervolgens leg 1k de
afspraken die ik met u op 30 januari ji. heb gemaakt vast.

Verkoopprocedure
In oktober 2014 heeft de gemeente met het Rijksvastgoedbedrijf een
Samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin o.a. Is vastgesteld dat de gemeente
geen interesse heeft in de verweMng van bet koepelcomplex en aldus geen
beroep doet op haar voorkeurspositie. Mede op verzoek van de gemeente is er een
marktconsultatie uitgevoerd waaruit blijkt dat er voldoende interesse Is in de
herontwikkellngsopgave. De Stichting Panopticon maakte ook haar belangstelllng
open baa r.

In bet voorjaar van 2016 heeft de gemeente op verzoek van de Stichting
Panopticon ean het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd alsnog een beroep te kunnen
doen op een voorkeurspositie om bet complex te verwerven. De gemeenteread
heeft in juli 2016 de nota van ambities en elsen vastgesteld. In augustus 2016
heeft bet Rijksvastgoedbedrijf u de voorkeurspositie gegeven. Daarna hebben de
gemeente en bet Rijksvastgoedbedñjf samen de uitgangspunten voor de taxatie
vastgesteld en heeft het Rijksvastgoedbedrijf u schriftelijk gemformeerd over de
ontwerpakte van levering.

Op 28 oktober 2016 heeft het Rksvastgoedbedrijf u een koopaanbieding gedaan
(prijs en koopvoorwaarden) waarin Is vermeld dat deze aanbieding niet
onderhandelbaar is. Op basis van bet koopaanbod is met u afgesproken dat u in
de Iaatste raadsvergadering van vorig jaar (15 december 2016) een besluit over
de koop zou nemen dan wel dat u aan zou geven of u een verlenging wenste tot
de daarop volgende raadsvergadering van 26 januari 2017. Tevens is afgesproken
dat vanaf die datum tot bet moment van daadwerkelijke levering van bet complex
een reserveringsvergoeding in rekening wordt gebracht (Ca. C 42.000 per maand).
Op uw vervolgverzoek is de ulterste datum waarop de gemeente besluit bet
complex al dan niet te kopen verlengd tot eind februari 2017, waarbij de
reserveringsvergoeding wet vanaf 26 januari 2017 in rekening wordt gebracht.
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In bet telefoongesprek van afgeiopen vrijdag heeft u mu gevraagd de Riiksvastcoedbedtijf
reserveringsvergoeding niet in rekening te brengen, omdat de gemeente hiervoor DIrecteTransactIes &

geen voorziening heeft getroffen.
AfdeTing Verkoop

Werkbezoek minister
DatumTijdens bet werkbezoek van minister voor Wonen en Rijksdienst aan de gemeente 31 janua 2017Haarlem op 16 januari ji. heeft wethouder Jeroen van Spijk, bljna drie maanden

nadat bet Rijksvastgoedbedrijf de verkoopvoorwaarden heeft aangeboden, Ons Kenmerk
gereageerd op een tweetal voorwaarden in de akte van levering. De asbest- en 1020197517

parkeerctausufe zijn voor de gemeente niet acceptabel. In dat gesprek heeft het Ons aaknummerRijksvastgoedbedrijf de wethouder nogmaals gewezen op bet felt dat de
verkoopvoorwaarden niet onderhandelbaar zijn. Na dat gesprek is afgesproken dat
de gemeente een schriftelijk parkeervoorstel doet aan bet Rljksvastgoedbedrijf. Dit
voorstel hebben we nog niet ontvangen. Net Rijksvastgoedbedrijf zou nagaan of
het asbestvoorstel van de gemeente (bet uitvoeren van een destnjctief
asbestonderzoek naar de eventuele aanwezigheid van verborgen asbest)
aanvaardbaa r is voor het Rijksvastgoedbedrijf.

Gemaakte atsDraken
In een telefonisch overleg op 30 januarl ji. heb 1k met u de volgende afspraken
gemaakt:

1) De asbestclausule zoals vermeld in de akte van tevering blijft onverkoft
gehandhaafd;

2) De gemeente komt uiterlijk voor 1 februari 2017 schriftelijk met een
atternatieve parkeerclausute. Net Rijksvastgoedbedrijf zal de gemeente zo
spoedig mogelijk laten weten of dit voorstel voor het Rijksvastgoedbedrijf
aanvaardbaar is;

3) Tot 16 februari 2017 wordt geen reserveringsvergoeding in rekening
gebracht;

4) De gemeente besluit uiterlijk op 16 lebmari 2017 23:59 uur om bet
complex at dan niet te kopen;

5) Ms de gemeente op 16 februari 2017 besluit dat de koop niet doorgaat,
dan wet als bet Rijksvastgoedbedrljf niets verneemt, dan gaat bet
Rijksvastgoedbedñjf zo spoedig mogelijk over tot openbare verkoop.

Hpdachtend,
initerie van Binzen andse Zaken en Koninkrijksretaties,

7/ --

/ Ir. Y.L. van der Brugge-Woiring
wnd. directeur-generaal Rijksvastgoedbednjf
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