
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inleiding 

In het kader van de sanering en herontwikkeling van de voormalige 

gasfabrieklocatie “Deliterrein” dient het perceel Transvaalstraat 3, 3 a t/m c, 

aangekocht te worden (collegebesluit STZ/VG nr 2008/224379 bijlage B). 

 

De koopsom voor het perceel bedraagt € 1.132.745,- k.k. en  € 800.000,- aan 

bijkomende betalingen.  

 

De provincie draagt bij in de verwervingskosten door het bedrag van € 800.000,- 

voor haar rekening te nemen. Deze afspraak is opgenomen in de vorm van een 

allonge op de saneringsovereenkomst en wordt als collegebesluit nr STZ/MIL 

2008/228676 ter bestuurlijke goedkeuring aangeboden.  

 

Voor het aankoopbedrag van € 1.132.745,- is reeds krediet verstrekt (RB 104/2005).   

Het bedrag van € 800.000,- zal door de gemeente voorgeschoten worden.   

 

Voorstel aan de raad 

1. Een extra krediet van € 800.000,-  voor de verwerving beschikbaar  te stellen; 

2. Deze kosten ten laste te laten komen van de grondexplotatie “Deli complex 

079”en te laten dekken door de extra bijdrage van de  provincie van € 

800.000,-. 

 

Beoogd resultaat 

Sanering kernverontreiniging en realisatie woningbouw voormalig 

gasfabriekterrein.  

 

Argumenten 

Kosten ( € 800.000,- euro) worden gedekt door extra bijdrage provincie  

 

Grondexploitatie Deliterrein complex 079 (geactualiseerde versie) toont een 

resultaat van  177.000,- positief (bijlage A) 
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Uitvoering 

Juridische levering zal plaatvinden binnen een maand na bestuurlijke goedkeuring 

op aankoop 

 

Bijlagen 

A. Voorblad geactualiseerde grondexploitatie 

B. Collegebesluit aankoop Transvaalstraat 3, 3a t/m c nr 2008/224379 

 

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. een extra krediet van €800.000,-- voor de verwerving beschikbaar te stellen; 

 

2. deze kosten ten laste te laten komen van de grondexploitatie “Deli  complex 

079” en te laten dekken door een extra bijdrage van de provincie van 

€ 800.000,--. 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 
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