
B&W-besluit:

1. Het college heeft het voornemen te besluiten tot verkoop van de locatie Pieter Wantelaan/
Willem Dreesplantsoen aan Pré Wonen voor een bedrag van €1.612.199,00 exclusief kosten
koper en exclusief BTW

2. Het college verzoekt raad binnen zes weken zijn zienswijze te geven op het voorgenomen
besluit

3. Het college zendt het voorgenomen besluit inzake deze locatie ter advisering aan de raad naar
de commissie Ontwikkeling

4. Financiële paragraaf: de kavel is ondergebracht in hoofdstuk 1 gronden en niet-levende
complexen, complex 022 Pieter Wantelaan, met een boekwaarde per 31 december 2007 van
€  173.088,00 de netto verkoopopbrengst van deze verkoopvan€ 1.439.111,00  zal worden 
toegevoegd aan de reserve GREX.
De verkoopkosten van ca.€  10.000,-- komen ten laste hiervan.

5. Communicatie; nota wordt onder geheimhouding (artikel 55) aan de commissie gestuurd, de
betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

6. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt
dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet
omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de stukken. De
geheimhouding geldt tot datum notariële eigendomsoverdracht.
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Onderwerp
Verkoop Pieter Wantelaan/Willem Dreesplantsoen aan Pré Wonen

B & W-vergadering van 2 juni 2008

Bestuurlijke context
Als vervolg van het op 15 mei 1991, genomen besluit van B&W afd. RO Reg.nr.170481, waarin
besloten werd het restperceel gelegen aan de Pieter Wantelaan/Willem Dreesplantsoen te reserveren als
bouwlocatie en het bebouwingsvoorstel af te stemmen op het bouwinitiatief van de toenmalige
woongroep “Kennemerland 50+” en de wijkraad zijn er diversen bebouwingsvoorstellen ter beoordeling 
voorgelegd. Uiteindelijk heeft dit na veel overleg geresulteerd in een voor alle partijen redelijk
compromis zowel ten aanzien van de bouwkundige invulling als financiële opbrengst.
De grond is bestemd voor het realiseren van 19 huurappartementen van 90 m² , 23 parkeerplaatsen en
1 bedrijfsruimte met de bestemming maatschappelijke doeleinden met een bvo oppervlakte van 550 m²
Volgens de nota grondprijzen 2006, zou dit een opbrengst generen van€ 1.823.149,-. Het is een kavel
die vraagt om een complexe en daardoor kostenverhogende ontwikkeling.
Ook is dit een compensatielocatie waarover reeds jaren met Pré Wonen wordt gesproken. In aanmerking
nemend het sindsdien gewijzigde grondprijzenbeleid ter zake parkeerplaatsen, is een korting verleend
van 50% van het verschil tussen de bieding van Pré Wonen (€ 1.401.250) en de eerder genoemde €
1.823.149.--Pré Wonen is bereid, onder het bovengenoemde bebouwingsvoorstel, het perceel te kopen
voor de koopsom van€1.612.199,00 (één miljoen zeshonderd twaalf duizend honderdnegenennegentig
euro) exclusief kosten koper en exclusief BTW.

Raadsparagraaf:
In het Protocol actieve informatieplicht is vastgelegd, dat vastgoedtransacties boven de € 500.000,- na
advies van de commissie Ontwikkeling, ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de
gemeenteraad. Het college verzoekt de raad binnen zes weken zijn zienswijze te geven op het onder 4
genoemde voorgenomen besluit.(zware voorhangprocedure). Volgens het Protocol actieve
informatieplicht wordt het voorgenomen besluit besproken in de commissie. De commissie heeft de
ruimte eventueel te concluderen dat de lichte voorhangprocedure volstaat (enkele bespreking in de
commissie, geen raadsbehandeling).







Onderwerp: Verkoop Pieter Wantelaan/Willem Dreesplantsoen aan Pré Wonen

1 Inhoud van het voorstel
Als vervolg van het op 15 mei 1991, genomen besluit van B&W afd. RO
Reg.nr.170481, is er geprobeerd een koper te vinden voor de bouwlocatie aan
de Pieter Wantelaan/Willem Dreesplantsoen. Aangezien het hier een lastige
locatie betreft is na veel overleg Pré Wonen bereid, het perceel te kopen voor de
koopsom van€1.612.199,00 (één miljoen zeshonderd twaalf duizend
honderdnegenennegentig euro) exclusief kosten koper en exclusief BTW.
Volgens de nota grondprijzen 2006, zou deze bouwlocatie een opbrengst dienen
te generen van€ 1.823.149,-. Maar in aanmerking nemend het sinds het starten
van de onderhandelingen gewijzigde grondprijzenbeleid ter zake
parkeerplaatsen, is een korting verleend van 50% van het verschil tussen de
bieding van Pré Wonen (€1.401.250) en de eerder genoemde€ 1.823.149.--

2 Aanleiding + fase van besluitvorming
In het Protocol actieve informatieplicht is vastgelegd, dat vastgoedtransacties
boven de € 500.000,- na advies van de commissie Ontwikkeling, ter
goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college
verzoekt de raad binnen zes weken zijn zienswijze te geven op het onder 4
genoemde voorgenomen besluit (zware voorhangprocedure).

3 Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad
Eerste helft jaren negentig was deze locatie bestemd voor de seniorenwoon-
groep Kennemerland-Zuid. Destijds gaf het bestemmingsplan de bestemming
'Kerk' aan. De art. 19-procedure om bestemming om te zetten naar 'Wonen'
heeft het door weerstand vanuit de wijk niet gehaald. De woongroep is toen
uitgeweken naar de locatie Westergracht/Van Oosten de Bruijnstraat (Trionk).

In de tussentijd is er een nieuw bestemmingsplan 'Ramplaankwartier'
ontwikkeld waarin voor deze locatie nu de bestemming maatschappelijke
doeleinden met daarboven woningen is aangegeven. Dit bestemmingsplan is
goedgekeurd in september 2002.

De bebouwingsmogelijkheden zijn beperkt gehouden en zodanig gekozen dat
de continuïteit van de groenstructuur, die loopt van Ramplaan tot
Brouwersvaart, niet wordt aangetast. Door de ligging van de bouwlocatie in de
oksel van de Pieter Wantelaan en Gilles Schoolmeesterlaan kan nieuwbouw,
vanuit verschillende zichtassen zelfs een meerwaarde geven.

Sinds enkele jaren wordt exclusief met woningbouwcorporatie Pré Wonen
gepraat over deze locatie als compensatie voor tevergeefs gemaakte
ontwikkelkosten. Omdat het een kavel is die vraagt om een zeer complexe en
daardoor kostenverhogende ontwikkeling én in 2006 de gemeente Haarlem haar
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grondprijzenbeleid t.a.v. parkeren ingrijpend heeft gewijzigd, hebben deze
onderhandelingen veel tijd in beslag genomen.

Uiteindelijk heeft dit na veel overleg geresulteerd in een voor alle partijen
redelijk compromis zowel ten aanzien van de bouwkundige invulling als
financiële opbrengst. De grond is bestemd voor het realiseren van 19 huur-
appartementen, 23 parkeerplaatsen en 1 bedrijfsruimte met de bestemming
maatschappelijke doeleinden met een bvo oppervlakte van 550 m².

Pré Wonen heeft inmiddels een schetsplan ingediend. Zowel op het ontwerp als
op het parkeren is de nodige kritiek geuit. Naar aanleiding daarvan worden
gesprekken gevoerd tussen de architect van Pré Wonen en de afdeling
Stedenbouw om tot een aanvaardbaar bouwplan te komen.

4 Financiële paragraaf
De kavel is ondergebracht in hoofdstuk 1 (gronden en niet-levende complexen),
complex 022 Pieter Wantelaan, met een boekwaarde per 31 december 2007 van
€  173.088,00 de netto verkoopopbrengst van deze verkoop van € 1.439.111,00  
zal worden toegevoegd aan de reserve GREX.
De verkoopkosten van ca.€  10.000,-- komen ten laste van deze opbrengst.

Het bereikte onderhandelingsresultaat is, gegeven de complexe en daardoor
kostenverhogende ontwikkeling én ondanks het feit dat hangende de
onderhandelingen het grondprijzenbeleid drastisch is gewijzigd, marktconform
te noemen.

5 Participatie / communicatie
Zodra het besluit genomen is zal aan de notaris gevraagd worden de notariële
overdracht tussen de gemeente Haarlem en Pré Wonen te regelen.

6 Planning
In verband met de verkrijging van een BLS-subsidie voor elke woning die Pré
voor 31 december 2009 oplevert is het gewenst om op korte termijn te
transporteren zodat de werkzaamheden kunnen aanvangen.

Wij stellen de raad voor:

In te stemmen met verkoop van de kavel Pieter Wantelaan/Willem Dreesplantsoen
voor de koopsom van€1.612.199,00 (één miljoen zeshonderd twaalf duizend
honderdnegenennegentig euro) exclusief kosten koper en exclusief BTW aan
woningcorporatie Pré Wonen.

De secretaris De burgemeester



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. In te stemmen met verkoop van de kavel Pieter Wantelaan/Willem
Dreesplantsoen voor de koopsom van€1.612.199,00 (één miljoen zeshonderd
twaalf duizend honderdnegenennegentig euro) exclusief kosten koper en
exclusief BTW aan woningcorporatie Pré Wonen.

2. het hoofd van de afdeling Vastgoed te mandateren de verkoop te effectueren

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


