
                                                                    
 

 
Haarlem, 29 april 2014 

 

Raadsvragen ex artikel 38, 

Betreft: model Koningshof en model Spaarneplaats 

 

 

Geacht  College, 

 

In de brief van 27 februari 2014 van de wijkraad Rozenprieel wordt de voorkeursvariant 

Spaarneplaats van het college vergeleken met de voorkeursvariant Koningshof van de 

wijkraad en van de klankbordgroep. In deze brief stelt de wijkraad: 

 

“Van het model Spaarneplaats verwacht het college een positie resultaat van 188.000,= euro 

en van het model Koningshof een negatief resultaat van 265.000,= euro. Wij hebben gegronde 

redenen om te twijfelen aan deze cijfers. Deze getallen die in het B&W besluit genoemd 

worden zijn niet in lijn met de conclusies die volgen uit onafhankelijke berekening die de 

Wijkraad heeft laten maken ten aanzien van de residuele waarde van de voorkeursvariant 

Koningshof. Uit deze berekening blijkt namelijk dat de opbrengst van Koningshof (vanaf 

bouwrijp) met ruim 1.700.000 euro positief en aanzienlijk is. Deze opbrengst uit Koningshof 

is maar enkele tonnen lager dan die uit Spaarneplaats, en ruim positief. De klankbordgroep is 

niet gekend in de berekeningen vanuit gemeentelijke zijde. Ondanks herhaalde navraag zijn 

de gemeentelijke kostenramingen voor sloop niet met ons gedeeld. Ook de boekwaarde van 

het terrein (waarschijnlijk inclusief Edelweiss), die een onduidelijke rol speelt in de 

gemeentelijke berekeningen, is voor ons verborgen gehouden. Maar de boekwaarde lijkt wel 

te zijn afgetrokken van de residuele waarde. Mogelijk komt de Koningshof zo uit op een 

negatief resultaat. Wij vinden dit een zeer intransparante vergelijkingsgrond en onvoldoende 

informatie voor een goede keuze voor het Spaamefront. De gestelde verwachte resultaten 

verbazen de wijkraad zeer, en komen ons als onwaarschijnlijk laag' voor”.  

 

 

Naar aanleiding van de hierboven geciteerde passage heeft de SP de volgende vragen: 

 
 
 

1. Is het juist dat de wijkraad en/ of de klankbordgroep heeft verzocht om de 

kostenraming voor sloop en dat uw college geweigerd heeft om aan dit verzoek te 

voldoen.  

 

2. Zo ja, vindt het college deze weigering niet in strijd met de Wet openbaarheid van 

Bestuur. Op welke weigeringsgrond is de afwijzing van dit verzoek gebaseerd?  

 

3. Is het eveneens juist dat het college geweigerd om aan het verzoek te voldoen om de 

boekwaarde van het terrein (wel of niet inclusief Edelweiss) bekend te maken?  
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4. Zo ja, op welke weigeringsgrond is deze afwijzing van het verzoek op gebaseerd?  

 

5. Is het college bereid om zowel de kostenberekening voor het model Koningshof als 

die van het model Spaarneplaats aan de Raad te overleggen? Zo ja, binnen welke 

termijn?  

 

 

Bij voorbaat dank voor de beantwoording. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Frits Garretsen, 

 

Anne Feite Bloem 

 

SP 


