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1. Het college besluit tot de verkoop van de ondergrond van Ripperda plandeel Zuidhof Blok I
voor een berekende koopsom, op basis van 5 grondgebonden woningen, van € 464.170,42
exclusief kosten koper en BTW onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie
Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.

2. Het college besluit tot de verkoop van 5 parkeerplaatsen à € 22.700,- incl. BTW behorende bij
de te realiseren 5 woningen Zuidhof blok F-3, onder voorbehoud dat het overleg met de
Commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.

3. Het college zendt dit besluit ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling.

4. De opbrengsten uit de verkoop bedragen € 464.170,42 exclusief kosten koper en BTW en
komen ten gunste van de grondexploitatie Ripperda.
In de prognose MPG 2010 is rekening gehouden met een lagere opbrengst voor fase 3, welke
pas in 2011, 2012, 2013 ten gunste van de exploitatie zou vallen. De nu gerealiseerde opbrengst
is hoger en wordt eerder gerealiseerd. Dit zal worden verwerkt in het MPG 2011.
De opbrengsten van de parkeerplaatsen komen ten gunste van het IP nummer 12.13
“Cronjé garage bouw rendabel”

5. Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd.
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Commisieparagraaf: In het protocol actieve informatieplicht is vastgelegd dat vastgoedtransacties
tussen de € 100.000,- en € 500.000,- ter bespreking van de commissie Ontwikkeling moeten worden
voorgelegd (lichte voorhangprocedure)
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Onderwerp: Zuidhof blok I Ripperda fase 3 verkoop ondergrond
Reg. Nummer: 2011/7149

In 2004 is er tussen de gemeente en de Ontwikkelingscombinatie Ripperda (OCR)
een realisatieovereenkomst gesloten voor het realiseren van woningen,
parkeerplaatsen en commerciële ruimten op het voormalige kazerneterrein de
Ripperda. In de realisatieovereenkomst is onder andere geregeld voor welke
bedragen de gronden en gebouwen aan de OCR worden verkocht en dat de verkoop
in fasen zal geschieden.
Inmiddels is de uitvoering van het project door de economische crisis sterk
vertraagd en met de kopende partij zijn, ter voorkoming van verdere stagnatie,
deelleveringen overeengekomen. De grondgeboden woningen van de blokken F-1,
G en F-2 zijn inmiddels verkocht of in optie uitgegeven.
Gesterkt door dit succes wordt nu gestart met de verkoop van de blokken F-3 en I.
In deze nota wordt de goedkeuring voor blok I gevraagd.

Voor blok I is de verkoopovereenkomst, voor 5 grondgebonden woningen met
parkeerplaats opgesteld die voldoet aan de realisatieovereenkomst.
Bijgaande overeenkomst vormt de juridische vastlegging van die afspraken ten
behoeve van het feitelijke transport van de gronden.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit tot de verkoop van de ondergrond van Ripperda

plandeel Zuidhof Blok I voor een berekende koopsom, op basis van 5
grondgebonden woningen, van € 464.170,42 exclusief kosten koper en
BTW onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling
geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.

2. Het college besluit tot de verkoop van 5 parkeerplaatsen à € 22.700,- incl.
BTW per stuk behorende bij de te realiseren 5 woningen Zuidhof blok F-3,
onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling geen
aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.

3. Het college zendt dit besluit ter bespreking naar de commissie
Ontwikkeling.

4. De opbrengsten uit de verkoop bedragen € 464.170,42 exclusief kosten
koper en BTW en komen ten gunste van de grondexploitatie Ripperda.
In de prognose MPG 2010 is rekening gehouden met een lagere opbrengst
voor fase 3, welke pas in 2011, 2012, 2013 ten gunste van de exploitatie
zou vallen. De nu gerealiseerde opbrengst is hoger en wordt eerder
gerealiseerd. Dit zal worden verwerkt in het MPG 2011.
De opbrengsten van de parkeerplaatsen komen ten gunste van het IP
nummer 12.13 “Cronjé garage bouw rendabel”

5. Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd.

3. Beoogd resultaat
Uitvoering geven aan de realisatieovereenkomst.

4. Argumenten
De prijsopbouw van deze verkoopovereenkomst is conform de in 2004 gesloten
realisatieovereenkomst.
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5. Kanttekeningen
Geen.

6. Uitvoering
Binnen een maand na bestuurlijke goedkeuring zullen de akten bij de notaris
gepasseerd worden.

7. Bijlagen
1. Koopovereenkomst Zuidhof blok I (exclusief bijlagen)
2. Uitgifte tekening

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester
















