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1. Het college besluit tot de verkoop van de ondergrond van Ripperda fase 2b commerciële ruimte
hoofdgebouw onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling geen
aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.

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

3. De opbrengst van deze verkoop bedraagt € 213.680,--exclusief kosten koper en BTW en
worden geactiveerd op complex 017, de grondexploitatie Ripperda.

4. Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd.
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Onderwerp: Commerciële ruimte Hoofdgebouw Ripperda fase 2b
verkoop ondergrond
Reg. Nummer: 2011/145062

1. Inleiding
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 is, ter voorkoming van verdere stagnatie, een
deelfasering overeengekomen. Voor de commerciële ruimte van het hoofdgebouw
die sinds de bouwkundige oplevering in februari 2009 leegstaat in afwachting van
afname, is door de ontwikkelaar eindelijk een koper gevonden en kan het perceel
door de gemeente verkocht worden.

Middels deze nota stelt het College de bijgaande koopovereenkomst vast.

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

commerciële ruimte hoofdgebouw onder voorbehoud dat het overleg met de
Commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen
of in te trekken.

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

3. De opbrengst van deze verkoop bedraagt € 213.680,--exclusief kosten
koper en BTW en worden geactiveerd op complex 017, de grondexploitatie
Ripperda.

4. Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd

3. Beoogd resultaat
Uitvoering geven aan de op 13 april 2004 gesloten realisatieovereenkomst.

4. Argumenten
De commerciële ruimte in het hoofdgebouw heeft vanaf 2007 in de verkoop
gestaan. De marktwaarde van het object moet vanwege de huidige marktsituatie
bijgesteld worden van € 920.000,- naar € 800.000,-( verkoopsom ondergrond en
gebouw). Deze waarde is marktconform en er zijn geen inzichten op een hogere
opbrengst in de nabije toekomst.

De grondopbrengst voor de gemeente is volgens de overeenkomst op basis van een
vaste grondquote.
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5. Kanttekeningen
De lagere grondopbrengst weegt op tegen de rentederving die door verder uitstel
van de verkoop zal worden veroorzaakt. Verkoop nu is voor de grondexploitatie de
beste optie. Dit scenario is in grote lijnen al in het MPG 2011 opgenomen, en zal in
de volgende rapportage concreet worden verwerkt ( MPG 2012). Zoals reeds
geschetst, zal deze aanpassing geen bijzondere effecten hebben voor het
eindresultaat van de Grondexploitatie

Hiermee kan de commerciële functie eindelijk volgens het ruimtelijke plan worden
in gevuld.

6. Uitvoering
Binnen een maand na bestuurlijke goedkeuring zal de akte bij de notaris gepasseerd
worden.

7. Bijlagen
1. Koopovereenkomst commerciële ruimte hoofdgebouw (met bijlagen)
2. Uitgifte tekening

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


















