
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel  
De woningen aan de Ruychaverstraat 20-36 zijn onderdeel van het programma voor 

Funderingsaanpak. Voor deze bouwkundige eenheid werd een sloop en nieuwbouw 

project gestart. Hiertoe werd een 3 onteigeningsprocedures doorlopen. De 

vonnissen die hierin gewezen zijn ondersteunen het gemeentelijk standpunt. Het 

blok kan dan ook worden verkocht onder voorwaarde dat de woningen gesloopt en 

herontwikkeld worden onder particulier opdrachtgeverschap.   

De woonhuizen met verder toebehoren zijn volgens het systeem van openbare 

inschrijving te koop aangeboden voor ontwikkeling op basis van particulier 

opdrachtgever. Er zijn totaal 15 inschrijvingen op deze percelen binnengekomen. 

Op 8 april j.l. om 14.00 uur zijn de enveloppen geopend. De hoogste inschrijver is 

de Zaanse Ontwikkelings Maatschappij B.V.  de heer Léon Guijt, Ronde Tocht 1, 

1500 GE Zaandam, met een bedrag van   

€ 2.025.025 kosten koper. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming  
In het protocol actieve informatieplicht is vastgelegd dat vastgoedtransacties  boven 

de € 500.000,-- goedkeuring behoeven van de raad (zware voorhangprocedure).  

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

De woningen aan de Ruychaverstraat 20-36 zijn onderdeel van het programma voor 

Funderingsaanpak. Sloop en nieuwbouw. Er zijn een aantal onteigeningsprocedures 

doorlopen en onder de rechter gebracht. Drie vonnissen ondersteunen het 

gemeentelijk standpunt. Bij verkoop is bloksgewijze ontwikkeling met particulier 

opdrachtgeverschap conform FUCA  criteria uitgangspunt. 

 

Financiële paragraaf 
De baten van het besluit bedragen € 2.025.025 en worden ten gunste van de 

grondexploitatie FUCA LEIDSEBUURT gebracht . De verkoopkosten, inclusief 

kosten juridische bijstand ontruiming ivm zittende huurders, van ca. 

€ 35.000,--  komen ten laste van deze grondexploitatie. De kosten van de 

onteigening zijn nog niet bekend waardoor het niet bekend is of met deze mutatie 

het tekort van deze GREX ook evenredig zal afnemen. 

De kavel is ondergebracht in hoofdstuk 1. De geprognosticeerde waarde van  

€ 1.400.000,- was bewust conservatief begroot.. 
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Verkoop Fuca Leidsebuurt panden Ruychaverstraat 20-36 
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Participatie / communicatie  
Alle inschrijvers krijgen een afschrift van het proces-verbaal van inschrijving 

 

Planning 

Zo spoedig mogelijk, notariële overdracht gepland rond 01 juli 2008 

 

Besluit 

Het College verzoekt de raad zijn zienswijze te geven op basis van het advies van 

de commissie 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 


