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DOEL: Besluiten
Een collegebesluit is vereist om de aanwijzing van een gevestigd voorkeursrecht gemeente in te trekken.
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Onderwerp: Intrekking van het gevestigde voorkeursrecht gemeenten (Wvg) en
intrekking beginselbesluit tot aankoop van het perceel Laan van Angers 1 te
Haarlem
Reg. Nummer: 2011/383494

1. Inleiding
Op 13 januari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd
met de vestiging van het voorkeursrecht op het perceel aan Laan van Angers 1
(2009/59206). Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 16 januari 2009 en
daags erna gezonden aan de eigenaar van het betreffende perceel.
Op 29 januari 2009 heeft de eigenaar het betreffende perceel te koop aangeboden.
Het aanbod betreft het perceel kadastraal bekend als gemeente Haarlem II sectie Y
nummer 00796 G000, plaatselijk bekend als Laan van Angers 1.
Op 10 maart 2009 heeft het College een beginselbesluit genomen tot aankoop van
het perceel (2009/37795).
Yarden Vastgoed heeft per brief d.d. 9 juni 2011 het college verzocht om de
aanwijzing als perceel waarop de artikelen 10-24,26 en 27 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing is, in te trekken. De gemeente
heeft deze brief beantwoord met dat verzoek te willen instemmen en daartoe een
collegebesluit voor te bereiden. Dit besluit voorziet daarin.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit tot intrekking van het gevestigde voorkeursrecht

gemeenten (Wvg) op het perceel Laan van Angers 1 te Haarlem.
2. Het college besluit tot intrekking van het beginselbesluit tot aankoop van

het perceel Laan van Angers 1 te Haarlem.
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Ontwikkeling.

3. Beoogd resultaat
De eigenaar van de onroerende zaak Laan van Angers 1 te Haarlem in de
gelegenheid te stellen het pand vrij aan de markt aan te bieden.

4. Argumenten
Na zorgvuldig verschillende maatschappelijke herontwikkelingsmogelijkheden
inclusief financiële consequenties afgewogen te hebben, is gebleken dat het niet
haalbaar is om dit terrein te herontwikkelen. Het college ziet daarom af van
aankoop van het perceel van Yarden Vastgoed. Yarden Vastgoed is over dat
voornemen per brief geïnformeerd (bijlage A).

Een collegebesluit is vereist om de aanwijzing van voorkeursrecht gemeente op dit
perceel in te trekken. Dit besluit past ook bij het voeren van een zogenaamde
passieve grondpolitiek, inhoudende dat de realisatie van bepaalde ruimtelijke
ontwikkelingen wordt overgelaten aan de markt.

In geval de ontwikkeling van dit perceel opgepakt wordt door de markt, zal het
college zal bereid zijn om binnen de huidige bestemming daaraan medewerking te
verlenen. Het college ziet geen aanleiding om toepassing te geven aan het verzoek
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van Yarden Vastgoed om de bestemming te wijziging van de bestemming
maatschappelijk naar de bestemming wonen zoals verzocht in de brief van 9 juni jl.

5. Kanttekeningen
De woning op deze locatie is tot op heden bewoond. Voor de bewoner zou na
verwerving in het kader van de totale gebiedsontwikkeling een aanvraag voor een
urgentieverklaring aan het college voorgelegd worden. Aangezien de gemeente niet
overgaat tot verwerving zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag van
een urgentieverklaring.

6. Uitvoering
Betrokkene op de hoogte stellen van het collegebesluit.

7. Bijlagen
A. Brief aan Yarden Vastgoed d.d. 30 juli 2011
B. Locatie tekening

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester









 Bijlage B: Locatie tekening Laan van Angers 1 


