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1. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de aankoop van een perceel grond aan de
Velserstraat (540 m2), ged. Kadastraal HLM01 A 04992 G 0000.

2. De kosten van het besluit bedragen€ 1,2 miljoen (incl. BTW) Het besluit wordt gedekt uit
investeringspost 5410022.4497.5200. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij
de begrotingsvaststelling.

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. 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

5. Het voorstel van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad nadat de commissie
Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht
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Onderwerp
Aankoop perceel grond uitbreiding bijzondere basisschool ‘de 
Ark’

B & W-vergadering van 2 december
2008

DOEL:
Met de aankoop van het perceel grond kan voor de bijzondere basisschool ‘de Ark’ een unilocatie 
worden gerealiseerd en een betere ontsluiting voor het gebied DEO.

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).



Onderwerp:Aankoop perceel grond uitbreiding bijzondere basisschool ‘de Ark’

Inleiding
Voor het realiseren van een unilocatie voor de bijzondere basisschool ‘de Ark’ aan 
de Velserstraat is het noodzakelijk dat een perceel grond wordt aangekocht van het
DEO-terrein. Over de aankoop zijn de onderhandelingen afgerond en is
overeenstemming bereikt.

Voorstel aan de raad
1. Instemmen met de aankoop van een perceelgrond aan de Velserstraat (540 m2)

tegen een prijs van€ 1,2 miljoen (incl. BTW), ged. kadastraalnummer  HLM01
A 04992 G 0000.

2. Het aankoopbedrag ten laste brengen van productnummer 5410022.4497.5200.

Beoogd resultaat
Realiseren van een unilocatie voor de bijzondere basisschool ‘de Ark’

Argumenten
De unilocatie kan uitsluitend worden gerealiseerd als een gedeelte van het DEO-
terrein van de projectontwikkelaar wordt aangekocht. Met de aankoop van het
perceel grond is het mogelijk ook de ontsluiting van het gebied te verbeteren. Voor
de projectontwikkelaar betekent de verkoop van het perceel grond dat een gedeelte
van de voorgenomen woningbouw c.a. niet kan worden gerealiseerd. De hoogte van
het aankoopbedrag wordt mede beïnvloed door het feit dat met de aankoop van dit
perceel grond een deel van de ontwikkelpotentie van het gebied moet worden
afgekocht.

Financiële paragraaf.
De aankoop van het perceel grond is opgenomen in het uitvoeringsplan SHO 2008-
2011 en in het investeringsplan 2008 e.v. jaren. Het aankoopbedrag maakt
onderdeel uit van het totale investeringsbedrag van€ 5.856.668,--, productnummer
5410022.4497.5200.

Bijlagen
Tekening perceel.

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. In te stemmen met de aankoop van een perceelgrond aan de Velserstraat (540
m2) tegen een prijs van€ 1,2 miljoen (incl. BTW), ged. kadastraalnummer  
HLM01 A 04992 G 0000.

2. Het aankoopbedrag ten laste brengen van productnummer 5410022.4497.5200.

RAADSSTUK



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

De griffier De voorzitter


