
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
 

Op 20 april 2005 heeft de raad in de Spoorzone en het stadsdeelhart Schalkwijk het 

geldende voorkeursrecht in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten 

(Wvg) bestendigd. Deze bestendiging heeft een geldingsduur van twee jaar, met de 

mogelijkheid voor de raad om deze met een jaar te verlengen. Na deze termijn van 

maximaal drie jaar dienen de beschreven ontwikkelingen verwerkt te zijn in een 

vastgesteld bestemmingsplan, waarop een voorkeursrecht voor onbepaalde tijd dient 

te worden gebaseerd.  

 

Op dit moment, nu bijna twee jaar na de bestendiging van het voorkeursrecht, zijn 

de ontwikkelingen in beide deelgebieden in volle gang, maar nog niet vastgelegd in 

een bestemmingsplan. 

 

Wel is hiertoe met het ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan 

Papentorenvest, dat op 18 januari in de commissie ontwikkeling is behandeld, en 

het accorderen van het voorlopig ontwerp Stadsdeelhart Schalkwijk door de raad op 

5 oktober 2006, een belangrijke stap in de goede richting gezet.  Echter, verlenging 

van het tijdelijk voorkeursrecht is noodzakelijk om bij de planontwikkeling de regie 

te kunnen blijven voeren.  

 

Betreft de Spoorzone, volstaat beperking tot die percelen die samen het 

Scheepmakerskwartier vormen. Dit is het enige overgebleven gebied binnen de 

oorspronkelijke Wvg aanwijzing waar ontwikkelingen gaande zijn waarvoor het 

instrumentarium van de Wvg onontbeerlijk is. Immers op 5 oktober 2006 heeft de 

Raad besloten de ontwikkelingen voor de Spoorzone West, waar nu ook het 

voorkeursrecht zijn gelding heeft, te temporiseren, faseren en segmenteren, in 

verband met de binnen de Noordvleugel, in de periode 2011-2020, verwachte 

overcapaciteit aan kantooruimte binnen dit gebied. Afhankelijk van toekomstige 

ontwikkelingen kan dan op een later moment worden beslist, of tot een andere 

invulling worden overgegaan. Voor het Stadsdeelhart Schalkwijk heeft het college 

overigens op 6 maart 2007 apart nog het voorstel gedaan voor een aanvulling op het 

tijdelijk voorkeursrecht vanwege het feit dat, in verband met de verhoogde 

intensiteit van de ontwikkelingen rond het stadsdeelhart, meer percelen bij deze 

grootschalige ontwikkelingen betrokken zullen worden.  
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Met het verlengen van het tijdelijke voorkeursrecht wordt bewerkstelligd dat, in  

afwachting van de definitieve vestiging van het voorkeursrecht, een eigenaar, die 

zijn perceel wil verkopen, het eerst aan de gemeente dient aan te bieden, naar 

aanleiding waarvan de gemeente kan beslissen of de aankoop al dan niet 

noodzakelijk is voor de planontwikkeling.  Zo houdt de gemeente de regie aan 

zichzelf en kan speculatie worden voorkomen. 

 

Het onderhavige voorstel biedt de Raad de mogelijkheid, met het op 20 april 2005 

vastgestelde structuurplan Haarlem 2020 als planologische onderlegger, op basis 

van artikel 2 Wvg, het op 20 april 2005 gevestigde tijdelijk voorkeursrecht te één 

jaar te verlengen. Na het verstrijken van deze termijn dienen de beschreven 

ontwikkelingen verwerkt te zijn in een vastgesteld bestemmingsplan, waarop een 

voorkeursrecht voor onbepaalde tijd kan worden gebaseerd. 

 

Procedure   

Op basis van het op 20 april 2005 door de Raad vastgestelde structuurplan Haarlem 

2020, wordt de Raad voorgesteld, conform artikel 2 Wvg, het op 20 april 2005, 

voor de duur van twee jaar, gevestigde tijdelijk voorkeursrecht te vesrlengen met 

één jaar tot 20 april 2008. Het hieruit voortvloeiende besluit zal worden 

gepubliceerd in de Staatscourant van vrijdag 13 april 2007, waarna het  14 april 

2007 in werking treedt. Aansluitend aan de publicatie zullen de belanghebbenden 

schriftelijk worden geïnformeerd. Tevens zal het besluit worden gepubliceerd 

middels de gemeentepagina’s in de stadskrant. 

 

Dit besluit ligt samen met de bijlagen, bevattende de kadastrale kaart en de lijst met 

aangewezen percelen, de namen van de eigenaren c.q. rechthebbenden, alsmede 

overige relevante gegevens, met ingang van vrijdag 13 april 2007 tijdens 

werkdagen op kantooruren en op donderdagavond tot 20.00 uur ter inzage bij het 

gemeentelijk informatiecentrum (Publieksdienst) aan de Zijlsingel te Haarlem. 

Bovendien kan het besluit worden geraadpleegd bij het kantoor van de Dienst 

kadaster en Openbare Registers te Amsterdam. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. De in bijlage A van het voorstel van burgemeester en wethouders begrepen 

gronden, aan te wijzen als de percelen waarop de artikelen 10 t/m 24, 26 en 27 

van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. 

2. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen alle maatregelen te 

nemen om dit besluit rechtskracht te geven. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. de in bijlage A van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

begrepen gronden, gebaseerd op gegevens uit het kadaster d.d. 8 maart 2007, op 

basis van artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten aan te wijzen als de 

percelen waarop de artikelen 10 t/m 24, 26 en 27 van voornoemde wet van 

toepassing zijn; 

 

2.  aan te geven dat dit besluit geldig is tot 20 april 2008. 

 

3. het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven alle maatregelen 

te nemen om dit besluit rechtskracht te geven. 

 

Gedaan in de vergadering van 12 april 2007. 

 

De griffier      De voorzitter,  
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