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Geachte leden,

Naar aanleiding van de bespreking in uw commissie van afgelopen donderdag 8 
oktober 2015 ontvangt u hierbij de relevante documenten met betrekking tot de 
ontwikkeling en verkoop van het Pim Mulier Sportpark. In onderhavige notitie 
wordt aanvullend nog een aantal zaken nader toegelicht.

Inleiding
Het sportpark Pim Mulier is geheel vernieuwd voor wat betreft de 
sportvoorzieningen en de openbare ruimte. Concreet zijn de volgende activiteiten 
gerealiseerd; de aanleg van nieuwe (kunst)grasvelden voor voetbal en honkbal, 
renovatie honkbalstadion, nieuwbouw van een indooraccomodatie voor werp- en 
slagtechnieken en kleed- en clubruimte Kinheim, aanleg nieuwe tennisbanen en 
tribune voor DSS. Tevens is de openbare ruimte op en rondom het Pim Mulier 
sportpark nieuw ontworpen, ingericht en aangelegd. Het project is voor wat betreft 
de aanleg van de sportvoorzieningen en de openbare ruimte gereed en opgeleverd.

Verkoop / aanbesteding kavel Business Center
In aanvulling en ter verduidelijking op het collegebesluit (2015/262693) dat is 
besproken in uw commissie op 8 oktober jl.

In 2006 heeft een Europese Aanbestedingsprocedure voor de realisatie en 
ontwikkeling van het sportcomplex Pim Mulier, infrastructuur, 
parkeervoorzieningen, ontwikkeling van de business center en stadioncenter 
plaatsgevonden. In totaal hadden drie marktpartijen een aanbieding gedaan. Alle 
aanbiedingen waren echter ruim 10% boven de directiebegroting. Het college vond 
het financiële risico te groot en heeft het niet verantwoord geacht om het volledige 
risico van het financiële tekort voor rekening van de gemeente te laten komen. De 
aanbesteding is derhalve mislukt verklaard. De gemeente is vervolgens door gaan 
praten met de partij die de meest gunstige aanbieding heeft gedaan (Pellikaan 
Bouwbedrijf b.v. in combinatie met Ingenieursbedrijf Oranjewoud b.v.) over een
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haalbare oplossing en daar is vervolgens de Ontwerp- en realisatieovereenkomst uit 
voortgekomen.

Vervolgens is door de gemeenteraad het besluit' Voltooiing Pim Mulier Sportpark 
dd. 21 juni 2007 (reg. nr. 2007/88159) genomen. De raad stemt met dit besluit in 
met het aangepaste inrichtingsvoorstel als gevolg van de onderhandelingen met 
Oranjewoud en Petlikaan na de mislukte aanbesteding. Tevens heeft de raad 
besloten over te gaan tot de ondertekening van de " Ontwikkel- en 
realisatieovereenkomst”.

Ter uitvoering van het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 (nr. 2007/88159) is de 
toenmalige wethouder Divendal gemachtigd om de verkoopovereenkomst Business 
Center, behorend tot en voortvloeiend uit de Ontwikkel- en realisatieovereenkomst 
van 23 november 2007 te ondertekenen.

Levering van de grond en rente
In de Ontwikkel- en realisatieovereenkomst, waar de raad mee heeft ingestemd bij 
haar besluit van 21 juni 2007, is overeengekomen dat de levering van de grond door 
de gemeente aan de ontwikkelaar en de betaling van de koopsom van € 1,7 mio 
binnen 14 dagen na het moment dat sprake is van een bruikbare bouwvergunning 
zou plaatsvinden.
Vanaf het moment dat vrijstelling in het kader van de WRO-procedure wordt 
verkregen of als het bestemmingsplan onherroepelijk is, zal de koopsom worden 
verhoogd met 5 procent per jaar. Waarbij afgesproken is dat de rente wordt betaald 
op het moment van de betaling van de koopsom.
Het betaalmoment (koopsom en rente) was derhalve gekoppeld aan het verkrijgen 
van een bruikbare bouwvergunning. Aangezien er geen sprake is van een 
bouwvergunning is er ook niet afgerekend.

Zware voorhangprocedure
De verkoopovereenkomst business center is een overeenkomst tussen de gemeente 
en CRA Vastgoed voor € 1,7 mio en maakte onderdeel uit van een algehele 
aanbesteding gebiedsontwikkeling Pim Mulier.
De raad heeft op 21 juni 2007 een raadsbesluit genomen waarmee ook met deze 
verkoop is ingestemd, als onderdeel van de afspraken. Daarmee is op dat moment 
reeds invulling gegeven aan de zware voorhangprocedure, mede ten aanzien van 
deze verkoop.
Nu is met CRA de koop in die zin gewijzigd dat de kavel wordt verkocht voor €
1,6 mio (woningbouw ipv kantoorbestemming). De afwijking is netto € 100K en is 
er derhalve geen aanleiding voor opnieuw een zware voorhangprocedure (gelet op 
het protocol actieve informatieplicht).

Grondprijs boven de getaxeerde waarde
De kavel met het huidige bouwplan van 59 woningen en 95 parkeerplaatsen is in 
februari 2015 door van der Schaaf makelaars getaxeerd op € 1.385.000,-. De 
gemeente heeft een prijs bedongen van € 1.600.000,-. Dit houdt in dat de grond 
ruim boven de getaxeerde waarde wordt verkocht aan CRA Vastgoed.
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Daarnaast houdt CRA rekening met de betaling van de leges van naar schatting 

. circa € 200.000,-.

Tijdens de commissievergadering gaf ik aan het huidige beleid met betrekking tot 
rentevergoedingen bij verkoop van gronden nog eens kritisch te analyseren. In het 
voorjaar van 2016 kom ik daar bij u op terug in het kader van de Nota 
Grondprijzen.

Met vriendelijke groet,

J. van Spijk

Bijlagen:
Raadsbesluit Voltooiing Pim Mulier Sportpark (herstructurering) dd. 21 juni 2007, 
reg. nr. 2007/88159;
Ontwikkelings- en realisatieovereenkomst Pim Mulier Sportpark Haarlem dd. 23 
november 2007;
Verkoopovereenkomst Sport Business Center Pim Mulier dd. 1 december 2007; 
Commissiebrief voortgang project Pim Mulier dd. 25 juni 2012, reg. nr. 2012/255097 
Taxatierapport object Pim Mulierlaan, bedrijfsmakelaar van der Schaaf dd. 30 maart 
2015.



Raadsstuk 127/2007 
B&W datum 10 april 2007 

Sector/Afd SO/pm 
Reg.nr(s) 2007/88159

Onderwerp Voltooiing Pim Mulier Sportpark (herstructurering)

Aan de Raad der gemeente Haarlem

1. Inleiding
Wij hebben al ruim 7 jaar geleden met elkaar geconstateerd dat voor het behoud van 
de unieke A-status voor het honkbalstadion op het Pim Mulier Sportpark en om een 
volwaardige sportaccommodatie voor Kinheim te kunnen realiseren, ingrijpende 
maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen gaan gepaard met een totale 
herstructurering van het sportpark.

In 2005 hebben wij alle inhoudelijke en financiële aspecten van het project Pim 
Mulier aan uw raad gepresenteerd en is, gelijk met de vaststelling van het 
definitieve inrichtingsvoorstel, een projectkrediet beschikbaar gesteld van in totaal 
€ 6,6 miljoen. Dit besluit is als bijlage 1 toegevoegd (raadsbesluitnr. 216/2005). 
Dekking voor de investeringen voor de indooraccommodatie voor werp- en 
slagtechnieken voor honk- en softbal en de nieuwe club- en kleedaccommodatie 
voor Kinheim ontbrak en is niet in het krediet meegenomen. Om financiële risico’s 
uit te sluiten is hiervoor de markt benaderd. De investeringen voor het realiseren 
van de twee nieuwe overdekte sportvoorzieningen werden geraamd op € 2,4 
miljoen.

U heeft in de afgelopen 10 jaren separaat diverse kredieten beschikbaar gesteld om 
werkzaamheden uit te voeren die een directe relatie hebben met het onderhavige 
project. Genoemd kunnen worden: de bouw van het Service Station (1998-1999), de 
bouw van het Korfbalcentrum op de Kleverlaan (2002-2004), de aanpassingen van 
het honkbalstadion aan de IBAF-normen ten behoeve van de E.K. en de W.K. (in 
resp. 2003 en 2005), de renovatie/uitbreiding van de atletiekaccommodatie (2004) 
en de aanleg van nieuwe kunststoftoplagen op de tennisbanen en twee sportvelden 
op het Pim Mulier Sportpark. Het totaal investeringsvolume op het Pim Mulier 
Sportpark bedraagt bijna 17 miljoen (de specificatie is als laatste, bijlage 9 
opgenomen).

Tezamen met de zeer succesvolle upgrading van de Kennemer Kunstijsbaan 
(uitbreiding ijsoppervlakte en overkapping) en de uitbreiding van het Kennemer 
Sportcenter (ten behoeve van huisvesting van CIOS/Nova in Haarlem), geven alle 
sportvoorzieningen die gesitueerd zijn langs de Westelijke Randweg, vorm en 
inhoud aan wat wij in ons Structuurplan de ‘Sportboulevard van Haarlem’ noemen. 
De nieuwe inrichting van het Pim Mulier Sportpark biedt, direct bij de aanvang van 
het sportpark, de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een kantoorgebouw, het 
‘Sports Business Center’. Het Sports Business Center kan door volume en 
vormgeving een ‘Landmark’ worden. Vanuit het noorden bezien vormt dit gebouw
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de “kop” van de Sportboulevard en ontstaat er een bruisend Pim Mulier Sportpark 
waar het goed sporten, werken, presteren en recreëren is.

In hoofdstuk 2 geven wij in vogelvlucht aan welke projectonderdelen vanaf 2000 
uitgewerkt en uitgevoerd zijn met het projectkrediet.
In hoofdstuk 3 geven wij de terugkoppeling over de aanbestedingsprocedure en 
inzicht in het werk, dat ter voltooiing van het project, nog uitgevoerd moet worden. 
In hoofdstuk 4 gaan wij in op de resultaten van het vervolgtraject en presenteren wij 
een versoberd plan, inclusief de inhoudelijke en financiële consequenties (risico’s).

Tot slot wordt op grond van alle informatie in hoofdstuk 5 het totale financiële 
projectresultaat gepresenteerd op grond waarvan een aanvullend bedrag nodig is 
van in totaal € 1,7 miljoen om het tekort van de totaal benodigde extra investeringen 
van € 3.069.000 te kunnen dekken. Met dit aanvullend bedrag kunnen alle kosten 
tot aan het einde van het werk uitgevoerd worden (bedrag is inclusief BTW en 
prijscorrecties) en kan het volledige project binnen een tijdsbestek van amper twee 
jaar succesvol afgerond worden.

2. Verloop van het project in vogelvlucht

2.1 Start (initiatief- en definitiefase)

Het project is met de vaststelling van de opdracht in 2000 gestart en daarna 
projectmatig (gefaseerd) uitgewerkt. In overleg met interne en externe 
belanghebbenden zijn de programma’s en het ontwerp (concept) inrichtingsplan 
uitgewerkt. Externe partijen die in de projectgroepverband hieraan hebben 
meegewerkt zijn vertegenwoordigers van onder meer: alle sportverenigingen die 
gebruik maken van het sportpark, de Koninklijke Nederlands Base- en Softball 
Bond, wijkraad De Krim en het Mendelcollege. Het ontwerp is in 2002 vastgesteld.

2.2 Ontwerpfase (voorlopig en definitief)

In 2003 en 2004 heeft intensief overleg plaatsgevonden met o.m. grondeigenaren en 
beheerders van percelen, objecten en nutsbedrijven. Het ontwerp is in deze periode, 
vooral op procedureel en technisch gebied, nader uitgewerkt.

Ook is in die periode het nieuwe gebouw direct achter/aan het honkbalstadion, het 
“Stadion Center”, overeenkomstig het conceptprogramma van eisen, tot op 
ontwerpniveau uitgewerkt (incl. maquette).
Deze uitwerking heeft inzicht gegeven in de ruimtelijke en financiële 
consequenties. Op basis van alle uitwerkingsresultaten heeft u eind 2005, zoals 
vermeld bij de inleiding, het definitieve inrichtingsplan van het Pim Mulier 
Sportpark vastgesteld en is een projectkrediet beschikbaar gesteld van in totaal € 6,6 
miljoen waarbij de investeringen voor de twee nieuwe sportaccommodaties in het 
Stadion Center buiten beschouwing gelaten zijn.
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2.3 Voorbereiding- en uitvoeringsfase

Het project omvat civieltechnische, cultuurtechnische en bouwkundige onderdelen. 
De fases lopen niet parallel en dat is omwille van de voortgang bij een dergelijk 
omvangrijk project niet bijzonder.
Elk onderdeel bestaat weer uit een groot pakket van werkzaamheden. Per 1 januari 
2007 resteert van het oorspronkelijke krediet nog ca. € 3,2 mln. (bijlage 2).

In de periode 2001-2006 zijn de volgende maatregelen ten laste van het 
projectkrediet gerealiseerd:
1. herhuisvesting (uitplaatsen) Sport- en Spel Uitleen (2002);
2. slopen diverse opstallen (2002-2003);
3. bouwen nieuw gronddepot in het verlengde van het honkbalstadion (2004);
4. aanleg nieuw onderhoudspad op de Jaap Edenlaan (2004)
5. aanleggen kunstgrasveld op het tweede veld van DSS/Kennemerland en 

aanpassing/uitbreiding veldverlichting(2004);
6. aanpassen bestaande velden (velden 3 en 4) van DSS/Kennemerland en het 

vernieuwen van diverse hekwerken rondom de sportvelden ten behoeve van de 
nieuwe watergangen (2005);

7. kappen van bomen fase 1 (zie toelichting); fase 2 en 3 zijn meegenomen in het 
werk dat aan de markt gegund wordt;

8. het verbreden van de bestaande watergangen ten noorden en ten westen van het 
sportpark tot 8 meter en het dempen van de bestaande watergang ten noorden 
van de Pim Mulierlaan (2006).

Parallel aan de uitwerking van de nieuwe inrichting is gestart met het maken van 
een nieuw bestemmingsplan voor het projectgebied. Het voorontwerp heeft vorig 
jaar ter inzage gelegen en binnenkort verwerken wij de reacties in het 
ontwerpbestemmingsplan.

Toelichting punt 7 (kappen bomen)
In 2005 zijn bij de vaststelling van het definitieve inrichtingsvoorstel voor het Pim 
Mulier Sportpark alle consequenties, ook voor groen, in beeld gebracht. Toen was 
al duidelijk dat in totaal ruim 400 vergunningsplichtige bomen gekapt moesten 
worden en de nieuwe inrichting ruimte biedt om een kleine
300 nieuwe bomen te planten. Inherent aan dit besluit is de kapvergunning voor het 
totale project eind 2005 afgegeven. De kapvergunning moet na een jaar opnieuw 
verleend (verlengd) worden. Het kappen van de bomen gaat, net als het realiseren 
van de nieuwe inrichting, gefaseerd. Om ruimte te creëren voor het aanleggen van 
de twee nieuwe sportvelden zijn de waterpartijen aangepast. De bomen langs de 
singels zijn in de eerste fase gekapt. Fase 2 start dit jaar na het broedseizoen (na 15 
juli) en maakt het mogelijk om de nieuwe kabels en leidingen aan te leggen (incl. 
trafostation) zodat de bestaande bebouwing nabij de entree van het huidige 
honkbalstadion gesloopt kan worden ter voorbereiding op het grondwerk voor de 
aanleg van de twee nieuwe sportvelden. De kapvergunning is eind 2006 opnieuw 
aangevraagd en verlengd. Fase 3 zal in 2008 uitgevoerd worden bij de herinrichting 
van de Pim Mulierlaan.
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3. Aanbestedingsprocedure

3.1 Procedure en inhoud

Gelet op de totale investeringsomvang van het resterende werk dat behoort tot het 
project, heeft in 2006 een Europese Aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. De 
markt kon op drie zgn. kavels inschrijven:
kavel 1 betreft het civieltechnisch- en cultuurtechnisch werk en kavel 2 betreft de 
ontwikkeling van het Stadion Center en een grondbod voor het Sports Business 
Center. Voor een sluitende directieraming bij
de Europese aanbesteding is een derde kavel voor reclamemogelijkheid in het 
sportpark opgenomen, ten noorden van de atletiekaccommodatie.
Alle maatregelen die nog uitgevoerd moeten worden ter voltooiing van het project, 
en die door ons met een uitvoerig programma van eisen op de markt zijn uitgezet, 
geven wij hieronder (beknopt) weer.

a) Het aanpassen van de droge infrastructuur on het sportpark
- Verharding
Dit heeft onder meer betrekking op het verleggen en het opnieuw inrichten van 
de Jaap Edenlaan en de Pim Mulierlaan, de aanleg van nieuwe voorzieningen 
zoals een wandelroute op het hele complex en fietspaden aan beide zijde van 
de Pim Mulierlaan (ontbreken nu) en voldoende parkeervoorzieningen op het 
hele sportpark (incl. uitbreiding van 160 naar ca. 250 plaatsen).
Alle basisvoorzieningen moeten gesloopt en vernieuwd worden zoals trafo’s, 
pomp- en drainage-gemaal, kabels en leidingen. De huidige entree van het 
honkbalstadion vervalt en alle bebouwing voorzieningen zoals Gerard Voogd
en Multibase moet ook verwijderd worden.

- Groen
De algemene kwaliteit van het groen op het sportpark is matig tot slecht. Dit is 
geen verrassing op een verouderd sportpark (geopend in 1963). Bij de 
vaststelling van de definitieve inrichting van het sportpark was vanaf de prille 
uitwerking van het ontwerp duidelijk dat de kwantiteit van groen, door de 
uitbreiding van functies, onder druk zou komen te staan.
Groen is een belangrijk aspect als het gaat om een aantrekkelijke uitstraling 
van een sportpark en daarom eisen wij dat bij de voltooiing van het project, de 
kwaliteit van het groen verhoogd wordt en de groene uitstraling zoveel als 
mogelijk behouden blijft. Op een aantal beeldbepalende locaties moeten 
aantrekkelijke en functionele groene verblijfsplekken gecreëerd worden (bijv. 
op het Stadionplein en aan het einde van de Pim Mulierlaan) en kan geparkeerd 
worden op ritterplaten (honinggraad steen met groen).
Er wordt bij het nieuwe honkbalveld een groene zitheuvel gemaakt in plaats 
van een tribune. Deze voorziening zal bezoekers uitnodigen om naar ‘het 
spelletje’ te kijken. Daarnaast biedt vooral de nieuwe Pim Mulierlaan ruimte 
om het huidige aantal bomen flink uit te breiden (ca. 50) waardoor het 
sportpark een fraaie groene entree krijgt.
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- Ecologie
Ook in ecologisch opzicht waren de groenstroken langs de singels aan de west 
en oostkant van het sportpark zeer slecht terwijl deze strook deel uitmaakt van 
een belangrijke ecologische hoofd-structuur. Om de kwaliteit te herstellen zijn 
de watergangen ecologisch ingericht. De singels zijn voorzien van maar liefst 
drie amfibieënpoelen (dit is tot op heden nog uniek in Haarlem) en er zijn 
nieuwe bomen en struiken gepland die de kwaliteit van de ecologische 
hoofdstructuur herstellen en verbeteren (kwaliteitsimpuls).

b) Het aanleggen van twee nieuwe volwaardige sportvelden.
Ten oosten en ten westen van de (verlegde) Jaap Edenlaan moeten de twee 
nieuwe sportvelden (resp. het honk- en softbalveld) aangelegd worden. Door 
ook gebruik te maken van het honkbalveld in het stadion (conform de huidige 
situatie) bieden de sportvelden voldoende capaciteit om te voorzien in de 
behoefte van Kinheim en bieden de faciliteiten optimale kansen om op 
topniveau te blijven presteren.

c) De ontwikkeling van het ‘Stadion Center’.
Dit gebouw moet voorzien in de nieuwe club-/kleedaccommodatie voor 
Kinheim en de indooraccommodatie voor werp- en slagtechnieken voor honk
en softbal. De indooraccommodatie is een voorziening die hoort bij een 
honkbalstadion. De begeerde A-status voor het honkbalstadion is inmiddels 
voor de periode 2008-2018 opnieuw door de Koninklijke Nederlandse Honk
en Softbalbond aan Haarlem toegekend. Als voorwaarde geldt echter dat de 
voomoemde indooraccom-modatie gerealiseerd wordt.
Het multifunctionele gebouw is direct achter/aan de huidige honkbaltribune 
gesitueerd en biedt met drie bouwlagen ook ruimte voor de ontwikkeling van 
ca. 4.000 m2 kantoor/bedrijfsruimte. Deze ruimte is bestemd voor 
sportgelieerde functies, (herhuisvesting van sportgelieerde organisaties en 
kleinschalige detailhandel (sportwinkeltjes).
Door de nieuwe situering van de Pim Mulierlaan ontstaat een plein voor het 
honkbalstadion waardoor dit een entree krijgt die past bij een Nationaal 
Honkbalstadion.

d) De ontwikkeling van het ‘Snorts Business Center’.
Bij de nieuwe inrichting ontstaat bij de aanvang van de Pim Mulierlaan ruimte 
op een zichtlocatie voor de ontwikkeling van een tweede gebouw, het ‘Sports 
Business Center’. De grondopbrengst van deze kavel is een belangrijke 
kostendrager. De locatie vraagt om een markant gebouw, een zgn. ‘landmark’. 
Ruimtelijk wordt aan de kant van de westelijke randweg een ontwikkeling in 
de orde van tien bouwlagen stedenbouwkundig verantwoord geacht. In de 
richting van de Jaap Edenlaan is de hoogte aanzienlijk beperkter en worden 
maximaal drie bouwlagen toegestaan. Het maximale ontwikkelingsvolume 
bedraagt ca. 6.000 m2.
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3.2 Resultaat aanbesteding (de prijsaanbiedingen)

In totaal hebben drie marktpartijen een aanbieding gedaan. Alle aanbieding waren 
echter ruim 10% boven de directiebegroting. De prijs van partij die de meest 
gunstige aanbieding heeft gedaan (Pellikaan Bouwbedrijf b.v. in combinatie met 
Ingenieursbedrijf Oranjewoud b.v.) lag ruim € 1,7 miljoen boven de 
directiebegroting (exclusief BTW, prijspeil 1 oktober 2006).
Wij vonden het financiële risico te groot en hebben het niet verantwoord geacht om 
het volledige risico van het financiële tekort voor rekening van de gemeente te laten 
komen. Wij hebben de aanbesteding daarom mislukt verklaard.

4. Het vervolg traject

4.1 Algemeen

Op 5 december jl. hebben wij besloten om met de partij die de meest gunstige 
aanbieding heeft gedaan te gaan praten over een haalbare oplossing. De gesprekken 
met Pellikaan en Oranjewoud hebben ons volledig inzicht gegeven in de 
investeringen en risico’s. Op grond van al deze informatie hebben wij het plan, met 
in achtneming van de spelregels die gelden bij een Europese aanbesteding, in goed 
overleg met voomoemde marktpartijen aangepast.

4.2 Planaanpassing

Het totale werk is doorgelicht en er is kritisch gelet op wat “nodig” of “gewenst” is 
om een goed geoutilleerd, (multi-) functioneel sportpark te realiseren met een 
inrichting die past bij een Nationaal Honkbalcentrum. Rekening houdend met de 
financiële situatie van de gemeente is met name de extra kwaliteit van de openbare 
inrichting flink versoberd. Om kosten te besparen wordt tevens, zo veel als 
mogelijk, bestaand materiaal hergebruikt en is duur materiaal vervangen door 
goedkoper materiaal met een vergelijkbare kwaliteit. Ook over normprijzen is 
onderhandeld en deze zijn, waar mogelijk, verlaagd. In een enkel geval zijn 
kostenramingen verhoogd om risico’s uit te sluiten.
Wij hebben tot slot ook het plan i.c. het programma op verantwoorde wijze 
versoberd om het financieel acceptabel te maken zonder dat dit leidt tot verlies van 
functionaliteit of inhoudelijke ambities.
Hierbij moet gedacht worden aan: verlaging van de indooraccommodatie van 10 
naar 7 meter (is toegestaan), andere wandafwerking, andere/minder kostbare 
gevelmateriaal voor de sportaccommodaties (komt met de aanpassing overeen met 
de uitbreiding van het Kennemer Sportcenter), en het laten vervallen van nieuwe 
Tulip fietsenstallingen en overkappingen bij fietsenstallingen.
Overeenkomstig het oorspronkelijke plan hebben we de sfeer van het 
oorspronkelijke plan zoveel als mogelijk willen behouden maar, zoals hiervoor al is 
opgemerkt, is er vooral op de uitstraling van de openbare inrichting allure 
ingeleverd. Dit betekent dat voor wat betreft de bestrating de klinkers hergebruikt 
worden en eenvoudige betontegels gebruikt zullen worden. De kleur van de tegels 
(antraciet) moet- gelet op de beperkte financiële mogelijkheden, voor enige 
uitstraling zorgen, passend bij het Nationaal Honkbalcentrum.
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Alle maatregelen/aanpassingen zijn met een financiële vertaling van de 
kostenbesparing opgenomen in bijlagen 3 en 4. Op basis van dit resultaat blijkt dat 
het aangepast plan past binnen onze oorspronkelijke raming.

4.3 Resultaat besprekingen

Het resultaat van de besprekingen met Pellikaan en Oranjewoud laat zich vertalen 
in een nieuwe aanbieding (bijlagen 5 en 6). Hierover merken wij het volgende op.

a. Investeringen
Met verwijzing naar eerder genoemde vertalingen van de aanbiedingen (bijlagen 6 
en 7) levert het aangepaste plan in totaal een bruto besparing op de investeringen op 
van € 1.279.500 (€ 6.815.000 - € 5.535.500).

Oorspronkelijke aanbieding Nieuwe aanbieding
Pellikaan € 3.200.000 € 2.750.000
Oranjewoud € 3.615.000 € 2.785.500
Saldo totaal € 6.815.000 € 5.535.500

De kosten voor transport (grond en zand) alsmede de leges voor de bouw van de 
sportaccommodaties zijn uit het uit het werk gehaald (komen voor rekening van de 
gemeente), resp. € 75.000 en € 50.000. Daarnaast is tijdens de bespreking gebleken 
dat in het gemeentelijk programma de extra trafo in/nabij het Stadion Center niet 
was opgenomen. Deze trafo is nodig voor het honkbalstadion, de nieuwe 
sportaccommodaties en de nieuwe velden (investeringsraming € 75.000). De netto 
besparing bedraagt derhalve: € 1.079.500 (€ 1.279.500 - € 200.000).

b. Opbrengsten
Voor wat betreft de grondopbrengsten biedt Pellikaan voor de kavel, bestemd voor 
de ontwikkeling van het Sports Business Center, een bedrag van € 1.700.000. Voor 
de grond, bestemd voor de ontwikkeling van sportgelieerde kantoren/bedrijven, 
zoals opgenomen in het Stadion Center, is nog geen belegger. In de afgelopen 2 
maanden is vooral tijd en energie gestoken in de uitwerking van een haalbaar plan. 
Met Pellikaan is overeengekomen dat de grondopbrengst van deze locatie volledig 
ten gunste van de gemeente komt waardoor het tekort op het project teruggebracht 
kan worden.

c. Financiële risico’s
In het afgelopen halfjaar zijn de prijzen op de markt enorm gestegen. De meest 
recente BDB-indexcijfers laten een stijging in de bouwmarkt zien van maar liefst 
0,55% per maand. Als deze ontwikkeling zich voortzet, moet al gauw rekening 
gehouden worden met een prijscorrectie in de bouwmarkt van zo’n 3 ton.
Met Pellikaan is dit risico in de aanbieding afgedekt. Rekening wordt gehouden met 
een bedrag van 2 ton maar als de enorme stijging aanhoudt bedraagt de maximale 
compensatie € 250.000 en kan het eventuele verschil (maximaal € 50.000) gedekt 
worden uit de stelpost “overige kosten”.
Met Oranjewoud is niet alleen een scherpe maar tevens vaste prijs afgesproken. 
Financiële risico’s zijn met deze afspraken volledig dichtgeschroeid. Dit versterkt 
onze overtuiging dat het voorstel in financiële volledig verantwoord is.
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5. Financieel resultaat totaal project

5.1 Algemene toelichting

Voor een volledig beeld is in het financiële overzicht (opgenomen op de volgende 
pagina) ook de ophouw van het oorspronkelijke krediet verwerkt, alsmede de 
uitgaven (inclusief de verplichtingen) tot en met 2006.
Omdat in deze financiële opstelling uitgegaan is van een saldobenadering (ofwel 
zgn. ‘netto benadering’) wordt in één oogopslag de ophouw van het benodigd 
aanvullend bedrag (het tekort) duidelijk. Het totale resultaat is op de volgende 
pagina opgenomen.

Een kredietverlening vindt echter altijd op bruto basis plaats en daarbij gaat het in 
feite om enerzijds de kosten/investeringen en anderzijds de dekkingaanvraag.

Het gaat hierbij derhalve om de volgende extra investeringen:
a. het verschil to.v. raadsbesluitnr. 216/2005 

(m.n Stadion Center € 2,8mln.):
b. indexering (€ 140.000 + € 200.000):
c. post onvoorzien:
d. niet verrekenbare BTW (ongewijzigd):

totaal hogere investeringen:
Dekking:
a. hogere grondopbrengst Sports Business Center:
b. subsidie CFI:
c. gekapitaliseerde hogere huur HHW:
d. onrendabel restant t.l.v. IP 2007 (kademota 2007):

totaal benodigde dekking:

€ 2.135.500 
“ 340.000
“ 93.500
“ 500.000
€ 3.069.000

€ 719.000
“ 450.000
“ 200.000 
“ 1.700.000 
€ 3.069.000

Inclusief het oorspronkelijke krediet van € 6,6 bedraagt de bruto investeringsopgave 
voor het project daarmee in totaal ruim 9,6 miljoen euro.
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kolom A kolom B kolom C

oorspronkelijk krediet nodig tot einde werk het verschil

INVESTERINGEN

1. Reeds uitgevoerde werken:
- diversen (historische kosten tm 2005) € 500.000 € 500.000

- aanpassing watergangen € 800.000 € 800.000

- aanpassing bestaande velden € 600.000 € 600.000

II. VTU (intern en externe projectkosten) € 600.000 € 1.000.000 € 400.000-

(uitgeven tot en met 2006: 5 ton) (2000 t/m 2009)

III. Inrichting sportpark: infrastructuur € 2.600.000

velden € 1.100.000
€ 3.700.000 € 2.935.500 € 764.500

IV. Stadion Center: bouw sportaccommodaties € - € 2.800.000 € 2.800.000-

V. Overige kosten € 400.000 € 100.000 € 300.000

Saldo (sub 1) € 6.600.000 € 8.735.500 € 2.135.500-

EXTRA DEKKINGEN

VI. Grondopbrengst Sports Business Center 
Overioe (extra) dekkinoen:

€ 981.000 € 1.700.000 € 719.000

VII. Subsidie CFI € 450.000 € 450.000

VIII. Extra huur HHW € 200.000 € 200.000

Saldo (sub 2): € 766.500-

Priiscorrectie:
Oranjewoud € 140.000-

Pellikaan € 200.000-

Tekort (subs 3) € 1.106.500-

Post onvoorzien € 93.500-

BTW-niet verrekenbaar € 500.000-

Saldo tot einde werk (tekort) € 1.700.000-

5.2 Specifieke toelichting 

II: VTU
Met ingang van 2006 moeten de kosten voor projectleiding volledig gedekt worden 
uit het krediet. Daarnaast is sprake van enige vertraging door het mislukt verklaren 
van de Europese aanbesteding en moet rekening gehouden word met voldoende 
toezicht op de uitvoering van het werk door derden.
Per saldo is een extra budget van 4 ton nodig.

III en IV: Inrichting sportpark en Stadion Center (bouw sportaccommodaties) 
Hierin zijn de nieuwe aanbiedingen van Pellikaan en Oranjewoud verwerkt 
(conform bijlagen 3 t/m 6).
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V: Overige kosten
Deze post dekt onder meer het risico bij blijvende prijsstijgingen af (maximaal € 
50.000) en is bestemd voor communicatie en overige projectkosten.

VI: Grondopbrengst Sports Business Center
Ten opzichte van onze raming (verwerkt in het oorspronkelijke projectkrediet) 
wordt € 1,7 geboden voor de kavel. Dit is verwerkt in het overzicht.

VII: Subsidie CFI
Eind vorig j aar hebben wij een subsidietoekenning ontvangen van het ministerie 
van onderwijs. Hiermee wordt erkend, dat de indooraccommodatie een 
multifunctionele sportvoorziening en in die zin zeker ook geschikt is voor 
onderwij sdoeleinden.

VIII: Extra huur HHW
In het werk zit een betonnen rand achter het huidige stadion. Deze voorziening is 
geschikt om bij grote evenementen, zoals bijvoorbeeld de Haarlemse Honkbal 
Week (vindt altijd in de even jaren plaats), te voorzien in extra 
toeschouwerscapaciteit. Dit resulteert voor de organisatoren van de HHW een flinke 
besparing. Deze komt ten gunste van de gemeente. In overleg met het comité van de 
HHW is nl. een huurverhoging vastgesteld van € 30.000. Gekapitaliseerd komt dit 
neer op een eenmalige bijdrage van 
€ 200.000.

BTW
Alleen de BTW bij investeringen in sportaccommodaties die BTW-belast verhuurd 
worden is de BTW verrekenbaar. Dit betekent dat de investeringen in de club- 
/kleedaccommodatie en de twee nieuwe velden BTW-belast (niet declarabel) zijn. 
Dit is in totaal afgerond 5 ton. Voor een specificatie verwijzen wij u naar bijlage 7.

5.2 Dekking & Jaarlasten

Zoals opgemerkt op pagina 6 bedragen de extra investeringen die nodig zijn om op 
basis van het aangepast plan het project te kunnen voltooien een kleine 3 miljoen 
waarvan 45% zeker gedekt is. Voor de dekking van het aanvullend benodigd bedrag 
(het tekort ad € 1,7 miljoen) kunnen de “grondopbrengst Stadion Center” en 
“subsidie derden” genoemd worden.

Zeer recent heeft op bestuurlijk niveau positief overleg plaatsgevonden met de 
Provincie Noord-Holland in aansluiting op ons subsidieverzoek van € 1,5 miljoen. 
Op grond hiervan zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Voorts is contact 
gelegd met het Rijk en vindt op bestuurlijk niveau overleg plaats over 
subsidiemogelijkheden.

De budgettaire jaarlasten die voortvloeien uit het oorspronkelijke projectkrediet ad 
€ 6,6 miljoen is een optelsom van voorgaande besluiten en bedragen, op basis van 
verschillende afschrijvingstermijnen in totaal € 271.000. Dit bedrag is opgenomen 
in het Investeringsplan 2005-2010 (nr. 81.20).
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Om de jaarlasten opnieuw te berekenen voor het onrendabel benodigd bedrag ad €
1,7 mln. zijn de investeringen toegerekend aan de investeringen die nodig zijn om 
de sportaccommodaties in het Stadion Center te realiseren. Deze investeringen 
waren immers nog niet in het oorspronkelijke projectkrediet opgenomen. Op basis 
van het financiële resultaat zullen de jaarlasten toenemen met € 141.000 (30 jaar, 
5%)

5.3 Onderhoud en beheer

Bij de nieuwe inrichting zijn er geen hekwerken die het sportpark afsluiten. Het 
sportpark is voor alle gebruikers en bezoeker openbaar toegankelijk. De taken en 
verantwoordelijkheid van de openbare inrichting is intern en in goed overleg 
besproken met SB/BOR en MO/SR.
BOR is en blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van de Pim Mulierlaan met 
de daarop aansluitende twee pleinen maar het onderhoud aan de Jaap Edenlaan 
vervalt en wordt overgedragen aan de te verzelfstandige afdeling 
Sportaccommodaties. Samen met de nieuwe sportaccommodaties geldt als 
uitgangspunten dat de uitbreiding van de voorzieningen niet mag leiden tot een 
verhoging van de onderhoudslasten en de kosten gedekt moeten worden uit de 
verhuuropbrengsten.

Resumé

Gegeven de bovenstaande informatie zijn wij van mening dat met dit voorstel uw 
opdracht succesvol en verantwoord uitgevoerd kan worden. Het plan is aangepast 
en het Pim Mulier Sportpark krijgt met de toevoeging van functies een moderne 
inrichting en een uitstraling dat met een minimaal niveau past bij het Nationaal 
Honkbalstadion. Met de nieuwe inrichting van de Pim Mulierlaan ontstaat een 
entree die niet alleen veiliger maar ook aantrekkelijker is door het vele groen.

Alle sportvoorzieningen voldoen volledig aan de huidige inrichtingseisen. De 
sportvelden, tennisbanen en de atletiekbaan kunnen door de verhoging van de 
kwaliteit nagenoeg onbeperkt gebruikt worden. Met de voltooiing van het project 
bieden de aangepaste en nieuwe faciliteiten op het sportpark optimale kansen voor 
top- en breedtesport en (inter)nationale sportevenementen. Dit versterkt ons 
landelijk imago van “Haarlem Honkbalstad” en “Haarlem Sportstad”.

Het gebruik beperkt zich niet alleen tot sport. Ook voor lessen lichamelijke 
opvoeding en sport-opleidingen (onder meer het Mendelcollege en CIOS) bieden de 
aangepaste en nieuwe voorzieningen voldoende gebruiksmogelijkheden om 
tegemoet te komen aan de stijgende behoefte.
Door de toevoeging van nieuwe bebouwing en ruimte voor kantoorontwikkeling 
wordt het sportpark 7 dagen per week van 8.00 tot 23.00 uur een bruisend 
multifunctioneel sportpark. Mede door de constructieve medewerking van de twee 
marktpartijen, Pellikaan en Oranjewoud, zijn wij er van overtuigd dat met dit 
voorstel een zeer compleet en haalbaar plan gepresenteerd wordt.

Indien u hiermee instemt zullen de aanbiedingen verwerkt worden in een contract 
conform de spelregels van een Europese aanbestedingsprocedure. In dit contract
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zijn de verschillende verantwoordelijkheden ten aanzien van het werk vastgelegd. 
De contractafhandeling kan eerst na uw garantstelling voor het tekort plaatsvinden. 
De Ontwikkeling- en Realisatieovereenkomst (concept d.d. 2 april 2007) is als 
bijlage 8 opgenomen.

6. Voorstel

Op grond van alle informatie en inzichten stellen wij u voor om, met betrekking tot 
het project Pim Mulier Sportpark (herstructurering):
a) het project Pim Mulier Sportpark (herstructurering) overeenkomstig het 

aangepaste inrichtingsvoorstel te voltooien;
b) om in te stemmen met het gegeven dat er een aanvullende bedrag nodig is van 

maximaal € 1,7 mln. en verzoekt het college om met nadere 
dekkingsvoorstellen te komen;

c) de uitvoering van het werk te gunnen aan Bouwbedrijf Pellikaan en 
Ingenieursbedrijf Oranjewoud en over te gaan tot de ondertekening van de 
“Ontwikkeling- en Realisatieovereenkomst” zodat de laatste fase van het 
project (realisatiefase) binnen een krappe 2 jaar afgerond kan worden.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders

Overzicht bijlagen:
1. raadsbesluitnr. 216/2005
2. restant krediet (financieel overzicht)
3. aanpassingen Stadion Center (financiële vertaling)
4. aanpassingen Infrastructuur en Velden (financiële vertaling)
5. aanbieding Pellikaan (nieuw)
6. aanbieding Oranjewoud (nieuw)
7. specificatie niet verrekenbare BTW (financieel overzicht)
8. concept Ontwikkeling- en Realisatieovereenkomst
9. totaal investeringsvolume Pim Mulier Sportpark (financieel overzicht)
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De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. het project Pim Muller Sportpark (herstructurering) overeenkomstig het 
aangepaste inrichtingsvoorstel te voltooien;

2. om in te stemmen met het gegeven dat er een aanvullend bedrag nodig is van 
maximaal € 1,7 mln. en verzoekt het college om met nadere dekkingsvoorstellen 
te komen;

3. de uitvoering van het werk te gunnen aan Bouwbedrijf Pellikaan en 
Ingenieursbedrijf Oranjewoud en over te gaan tot de ondertekening van de 
“Ontwikkeling- en Realisatieovereenkomst” zodat de laatste fase van het project 
(realisatiefase) binnen een krappe 2 jaar afgerond kan worden.

Gedaan in de vergadering van 21 juni 2007.

De griffier De voorzitter,
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B ij lagen
,1) Aankondiging d.d. 09-06-2006
b) De Prekvvalifïcatieleidraad Europese aanbesteding Herstructuret ing Pim Muiier Sportpark, versie 1.0 

d.d. 12-06-2006. inclusief de volgende bijlagen:
1. Mogelijke samenwerkingsmodellen
2 Standaard inhoudsopgave document voor aanmelding 
j. Aanmeldingsformulier
4. Projectdemarkatie tekening 05081Ö 4901C05 DO dgn
5. Overzichtstabel in te dienen gegevens
6. Eigen verklaring
7 Verklaring omtrent eombinatievorming
8. Opgave referentieprojecten
9. Opgave referenties samenwerkingservaring
10. Vergelijkingsmatrix prekwalificatie
! 1. Beoordelingsmatrix met gunningscriteria

cl De Selectieleidraad Europese Aanbesteding versie 1.0 d.d. 29-08-2006. inclusief de volgende bijlagen: 
t. Randvoorwaarden/Programma's van Eisen
2. Inschrijfmodel
3. Overzicht potentiële gebruikers
4. Ontwikkelings- en realisalieovereenkomst
5. Beoordelingsmatrix niet gunningscriteria
6. Algemene Verkoopvoorwaarden van de gemeente Haarlem (stedelijke omwikkeling. 2004)
7. Verkoopovereenkomst
8. Voorontwerp bestemmingsplan
9. foetsings- en aceeptatieplan versie i .0 d.d. 17-07-2006
NB Dc bijlage m.b.t. Reclamemast (de Algemene Inkoopvoorwaarden) is niet meer van toepassing, 

d) Vragenlijst met antwoorden d.d. 04-10-2006 

el UAV-GC 2005
f) Aanbieding Pellikaan 20-11 -2007 inclusief de afkoopsom s oor de prijsindexering Lol einde vterk
g) Aanbieding Oranjewoud:

1. Basisaanbieding met fnschrijfstaal Buitenruimte d.d. 18-06-2007
2. Aanvullende aanbieding 07-11 -2007 over de afkoopsom vooi de ir .^Projectplan hiel afgestemde 
planning Ontwikkelaars (t.z.t. in ia dienen en (e accepteren}

h) Bankgaranties:
1. Pellikaan
2. Oranjewoud

i) Concept verkoopovereenkomst Sport Business Centet d.d 23-11-2007
j) Kadastrale kaart Sports Business Center nr. 07837 d.d. 20-1 I -2007
k) Ontwerp Bestemmingsplan Pim Muiier Sportpark
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Ontwikkeling$- en RealisatieovereenkomstPint
Haarlem

ON'

inzake het Project "P1M MUULR SPORTPARK HAARLFM"

De ondergetekenden
De Gemeente Haarlem, krachtens volmacht van de burgemeester vertegenwoordigd door de heer 
M. Divendal. verantwoordelijk wethouder, handelend ter uitvoering van het raadsbesluit 
d.d. 21 juni 2007 (reg. Nr. S0/PM'2007 'S8159). hierna te noemen "de Gemeente": 

en
A. Pcüibaan Bouwbedrijf 8.V., vertegenwoordigd door ing. S.J.F de Wit, directeur
B. Oranjewoud Realisatie BV., vertegenwoordigd door ing. ,J,A. Meuiman, directeur
hierna afzonderlijk te noemen "Ontwikkelaar A" en "Ontwikkelaar B” en gezamenlijk te noemen "de 

Ontwikkelaars";

gezamenlijk aan te duiden als "Partijen" 

in aanmerking nemende:
1 Dat de Gemeente door middel van een Kuropesc aanbestedingsprocedure de Ontwikkelaars heeft 

geselecteerd en de aanbieding van de Ontwikkelaars d.d. 20-10-2006 heeft gekozen als de economisch 
meest voordelige aanbieding. Het bestuur van de Gemeente heeft deze keuze in haar vergadering van 5 
december 2006 (nr. SO/PlVMOOö/STS) \oorwaardelijk geaccordeerd.

2 Dat Partijen in nader overleg zijn getreden om het Project te optimaliseren en daar naar beider genoegen 
zijn uitgekomen, resulterend in aangepaste aanbiedingen

V Dat besloten is om deze overeenkomst met beide Ontwikkelaars aan te gc> .n, maar dat z.ij nadrukkelijk 
ieder hun eigen taak en verantwoordelijkheid dragen voor de door beu te realiseren onderdelen van het 
Project als weergegeven in deze overeenkomst, waarbij zij zorgdragen voor onderlinge afstemming.

!. Dat Partijen menen dat de onderhavige overeenkomst niet de bijbehorende documenten een voldoende 
basis vormen vooreen financieel en maatschappelijk haalbaar plan.

5. Dat de Ontwikkelaars te kennen hebben gegeven de onderscheiden onderdelen van het Project te willen 
ontwikkelen en/of realiseren zoals in deze overeenkomst is bepaald.

6. Dat na de selectie en de keuze van deze Ontwikkelaars. Partijen deze overeenkomst afsluiten en dat door de 
ondertekening hiervan de Kuropcse aanbestedingsprocedure wordt afgerond.

7 Dat het bestuur van do Gemeente Haarlem heeft ingestemd met voortzetting van dit project op basis van 
deze overeenkomst.

Muiter Spar

REALIS'ATIEO VEREENKOMST

Komen overeen:



pjm Mulier Sportpark I laariem
Ontwikkelings- en Realisatieovereenkomst

1 ALGEMEEN

Artikel 1: Definities
l I De in dit artikel gedefinieerde en alfabetisch gerangschikte begrippen worden in deze ovceenkomst mei een 

hoofdletter geschreven.

f KSieding van Ontwikkelaar Afifd^O november 2007 inch een afkoopsom voor de pnjsindexering; 
n De Aanbieding van Ontwikkelaar B. d.d. 18 juni 2007 met Inschrijfstaat Bu.tenraimte o.d. 18 jum 2007 en 

' de aanvullende aanbieding d.d. 7 november 2007 over de afkoopsom voor de pnjsmdexenng,
tezamen vormende één aanbieding. \ t

Aanpalende gebieden
Gebieden grenzend aan de Projeetdemarcatie.

Ontwerp \ait een bepaald onderdeel van de gebiedsontwikkeling binnen de Projectdemarcatie.

SSSS™ werkzaamheden die tot doel hebben het geschikt maken van een perceel grond binnen het 
projectgebied voor de daarop te realiseren bebouwing. Hieronder wordt verstaan het vootbetciden twol 
nitvoeren en/of coördineren van de werkzaamheden inzake het venvijderen. omleggen, verleggen en/of 
aanlcggen van kabels en leidingen, en rioleringen, de noodzakelijke functtonele sanenng van even nele 
bodemverontreiniging, het opruimen, egaliseren en ophogen van terrein, aanleggen van houtstraten ut tteitu 
van tijdelijke (verkeerslvoorzieningen. aanlcggen van het hoofdrioolstelsel en ovenge nutsvoorzieningen en 
arondwerkzaamheden binnen de Projectdemarcatie.

Bmikhare Bouwvergunning . . ...()ndêrëen Bruikbare Bouwvergmitting verstaan partijen een onherroepelijke bouwvergunning pi een 
bouwvergunning waarvoor, tijdens het aanhangig zijn tan een bezwaar, eelt verzoek om ten somlopi e 
voorziening is afgewezen of een bouwvergunning waarvoor tijdens het aanhang,o zijn van een (hoger) buoep. 
een verzoek om een voorlopige voorziening is afgewezen.

SfdSSS^van het Pint Mulier Sportpark Haarlem met alle bijbehorende documenten zoals in deze 

overeenkomst bepaald.

Fase waarin het Definitief Ontwerp van het Pim Mulier Sportpark Haarlem en voorlopr 

Bouwplannen worden voorbereid en getoetst.

en definitieve

Oniwikkelinas- en realisatieovereenkomst 
Deze overeenkomst.

ÏSStS Projectdemarcatie die vrijelijk voor het publiek toegankelijk zijn na voltooiing van dc 

werkzaamheden, zoals wegen, parkeerplaatsen etc

Overig Stadion Center
Dc kantoren/gebouvven en overige voorzieningen 
Sportaccommodaties Stadion Center.

binnen hel Stadion tentet, met uitzondering van de

Partijen
Dc Gemeente en de Ontwikkelaars gezamenlijk

Peildatum. 
Het prijspeil van de bedragen als opg

enotvum in de aanbiedingen, tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald

pag. 1
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Pim Muiiei Sportpark Haarlem Ontwikkelings- en Rualisatieovereenkomst

Proicct . , , • rDe integrale gebiedsomwikkeling van het Pim Muiter Sportpark Haarlem, met. bebouwing en infrastructuur 
zoals beschreven in de aankondiging, prekwalificatie- en seleciieleidraad. en nader uitgewerkt m deze
overeenkomst en de bijlagen. Het Project omvat 3 onderdelen:
a. het doorontwerpen en realiseren van de Sportaccommodaties Stadion Center op basis van.design &

construct als bedoeld in artikel 3 en 6 en eventueel het doorontwerpen en realiseren van hei OvengStadion

b. de verkoop van gronden met reaiisatieplicht van kantoren in het Sports Business Center als bedoeld in 

artikel 3, 6jo. 13
c. de realisatie van diverse infrastructurele aanpassingen in en om het Sportpark op basis van aanneming van 

een werk inclusief de aanleg van een nieuw honkbalvcld en een nieuw softbalveld als bedoeld in en met m 

achtneming van artikel 3 en 6.

Proiectdemarcatie _ .
Het Projectgehied dat als zodante is aangemerkt, waarbinnen een of meerdere Bouwplannen worden ontwikkelt, 
en gerealiseerd alsmede de Openbare Ruimte wordt ingericht, l let betreft het gebied dat betrokken is btj het 
Project, alt zodanig aangedttid in het Projectplan (bijlage h).

Projectplan
De uitwerking in een tussen Partijen af te stemmen documenten voor de onderscheiden Projectonderdelen ter 
zake hetgeen in de prekwalificatie- en seleciieleidraad is omschreven en in deze overeenkomst op hoofdhjnen is 
bepaald, waaronder hei. proces, de organisatie, de termijnen en de taken en bevoegdheden met betrekking tot de 
ontwikkeling en realisatie van het Project. Deze uitwerkingen bestaan in elk geval uit een globale omschrijving 
van de technische oplossingsrichting, schetsten), plan van aanpak en communicatieplan.

Realisatiefase
Dc fase, vanaf de acceptatie van het Definitief Ontwerpen, waarin het Project wordt gerealiseerd.

Sportaccommodaties Stadion Center
iudooraccommodatie voor werp- ctt slagtechnieken voor honk- en softbal en een club- en kleedaceommodatie 

binnen het Stadion Center.

Snort Business Center
De kantoorontwikkeiing op de locatie hoek Pim Mulierlaan» Delftlaan.

Stadion Center ,
Het Stadion Center, bestaande uit de realisatie van de Sportaccommodaties Stadion ( enter en Ovetig Stadion

Center

Voorlopig Ontwerp (VO)
Het voorlopia ontwerp van het Pim Mulicr Sportpark Haarlem inclusic! alle bijbehorende documenten zoals m 
deze overeenkomst genoemd.

VO-fase
Fase waarin het VO van het Pim Mulicr Sportpark Haarlem wordt voorbereid en geaccepteerd .

Werkbare werkdagen
Werkdagen respectievelijk halve werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door 
omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van (een van de) Ontwikkelaars gedurende tenminste o uren. 
respectievelijk tenminste 2 uren. door hel grootste deel van de arbeiders of machines niet kon worden gewerkt. 
Onder werkdagen vallen niet dagen in het weekeinde, feestdagen en dagen waarop dc werknemers van (een van 
dc) Ontwikkelaars collectief vrij zijn.

Gemeente Haarlem pag,\2
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Pim Mulier Sponpark Haarlem
Outwikkelings- en Realisatieovercenkomsi

, Aanbiedingen (bijlage f en g): aanbiedingen zijn door beide partijen wederzijds ter kennisgeving getekend 
Partijen zijn verantwoordelijk voorde onderlinge afstemming conform amke! 6.1.6 en 6.2._. en met voor 

eikaars aanbiedingen:
Cr. Projectplan inel. afgeslemde planningen van de Omwikkelaars (nog m te

bijlage Ir): met dien verstande dat ingeval van legenstnjdrgheden en/of ondurdebjkheden. de volgende 
rangorde geldt: het in dit artikellid hoger genoemde stak prevaleert boven een lager genoemd s uk 
Tevens gekit voor het versiebeheer dat een nieuw document prevaleert boven een oud document mus 

door partijen ondertekend.

1 t Wanneer er nieuwe omstandrgheden zijn die ervoor zorgen dat de toepassing van voorgaande leden leidt tot 
een resultaat dal niet overeenstemt met de bedoelingen en uitgangspunten van Part.jen. gaan Pattrjen m 
overleg om een passende oplossing te vinden voor deze afwijking.

Artikel Hoofdlijnen van de samenwerking
4. i Het doel van de samenwerking van Partijen is de totstandkoming t an het Project door realisatie van de 

onderscheiden Projectonderdelen.

4 ^ üc in deze overeenkomst beschreven rechten en verplichtingen dienen als een samenhangend geheel te 
worden beschouwd. Partijen streven in dat verband een slagvaardig funeuoneren na van allen die h,j het 

Project betrokken zijn.

4 ; De afzonderlijk als Ontwikkelaar aangeduide partij is de met de Gemeente contracterende partij. De 
' ‘echten en veilichtingen van de binnen de Ontwikkelaars opererende partijen komen toe aan .esp rustui 

op ieder van de genoemde partijen afzonderlijk. De Ontwikkelaars nebben ervoor gezorgd dat alle 
aansluitende onderdelen tussen de infrastructuur en het gebouw en de atstemmmg daarop ^ verwerkt m 
hun Aanbiedingen. Hierbij zij opgemerkt dat de nutsvoorzieningen door en voor rekenmg van dc Gemeente

worden gerealiseerd.

4 Partijen gaan thans een samenwerking aan. waarin ieder inhoudelijk en financieel verantwoordelijk is voor 
dc betreffende nader omschreven onderdelen van dc ontwikkeling en realisatie.

4 s Deze samenwerking is gericht op de ontwikkeling van het Pim Mulier Sportpark door de realisatie van de 
projectonderdelen als beschreven in deze overeenkomst. Partijen onderkenen de samenhang vtui alle aan 
hetproject verbonden aspecten, zoals - maar niet beperkt tol - de stede:,nouwkund.ge. de ruimte hjke. en dc 
Rnanciöle aspecten, alsmede de samenhang met het behoud van dc Vstatus voor de periode 2008-2018

4.6 Dc Gemeente zal de taken en verantwoordelijkheden hebben als beschreven in deze overeenkomst.

4 7 De Ontwikkelaars zullen de taken cn verantwoordelijkheden hebben als beschreven m deze overeenkomst

4.8 De Ontwikkelaars zullen dc werken en werkzaamheden als bedoeld in deze overeenkomst binnen de 
Projecidemarcatie uitvoeren voor eigen rekening en risico.

Artikel S: Taken en verantwoordelijkheden van de Gemeente
s 1 De Gemeente treedt op als leverancier van de grond en als ondersteunende overheid, alsmede als

opdrachtgever voor bouwkundige werkzaamheden, infrastructurele en cultuurtechnische aanpassingen, op 
de wijze en op de voorwaarden zoals in deze overeenkomst ontschreven.

s Dc Gemeente zal het plan en dc oplevering toetsen conform dc afspraken in deze overeenkomst cn voor dc 
' ' buitenruimte dienen de diverse tekeningen eerst vooraf door dc gemeentelijke afdeling Beheer Openbare 

Ruimte te worden getoetst.

s.3 Dc Gemeente verleent de Ontwikkelaars het recht het Project te ontwikkelen er, te realiseren.

5 4 De Gemeente zal zich inspannen om subsidie aan te vragen en waar mogcüjk bevorderen dm voor het
Project eventuele subsidiemogelijkheden worden benut

s s De Gemeente draaat zorg voor de sloopvergunning van alle bestaande, voorzieningen onder het nieuw aan 
' ' te leggen softhalveld. zoals verwerkt in liet gemeentelijk inrichtingsplan. Tevens draagt de Gemeente zorg



Pim Muiiei Sportpark Haarlem
Ontwikkelings- en Realisatieovereenkomst

Sge bïïtoïïL' zorgt de Gemeente voor alle gedurende de bouw benodtgde aansluttmgen.

- , n. „emeente draaft zot- voor de aanleg van openbare nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen!

t.b.v, de nutsvoorzieningen en vallen buiten de opdtacht.

Artikel 6.1 Taken en verantwoordelijkheden van Ontwikkelaar A
{, I Binnen de Projeetdemarcatie:

- mogdijL metlnÏctbiL^vLi hettepaalde in artikel 3 jo 6.) .3. het doorontwerpen en realiseren

_ rrelfemrSn ^ Sport Business Center, waartoe gronden worden aangekocht, met

van Ontwikkelaar A (onder de in deze overeenkom, 
gestelde voorwaarden voor realisatie respectievelijk afname).

ó , .2 De - als onderdeel van het Stadion Center - te realiseren Sportaccommodaties Stadion Center zullen door 

Ontwikkelaar A worden gerealiseerd.

ÏSSS SSSSSSSSt^i-Sti ... ..........................
treden over de bouw en realisatie van het Overig Stadion (. entei.

, , 4 Ten aanzien van de aankoop van de gronden die benodigd zijn voor de realisatie van het Sport Business 
Center wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 3 jo lm

(, | 5 Voorzover er werkzaamheden door anderen dan Ontwikkelaar A worden uitgcyoerd zullen de 
Ontwikkelaars erop toezien dat die uitvoerende partij de hier bedoelde taken uitvoert

. oÜdersieuning »», d= Go.e.me bij d= «„did.libg ... be. p»blibk o«r l« pi». « «v«lbg mei

» «t «mm -m * «. «**» - *

™„ o “l«l«.r A beb»,»,. cbPfbPm bc in «ik.l 11 pmm* mm - « —- «

overeengekomen financiële kader.

Artikel 3.2; Taken en verantwoordelijkheden van Ontwikkelaar 3
6.2 1 Binnen de projeetdemarcatie:

pag.
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Firn Muiicr Sportpark Haarlem
Ontwikkelings- en Realisatieovereenkomst

(„richting van de sportvelden en omliggende terrein en de reaUsane van de .nftastructuu, en 

parkeerplaatsen

6! 2 «5ZSS - o......... a. -*—

. ‘inS d, gemeenie bij de v «ftM* »® ” puWi.t »v«r h., nlan en w*, »«

betrokkenen en gebruikers: bereikbaarheid en veiligheid van de
- correcte uitvoering van de werkzaamheden en zot g at agen

aanhouden van het overeengekomen fmanciële kddei.

Artikel' 7: Pianuitwerking en realisatie A
7 ! De verdere pianuitwerking en realisatie van het Project zullen gesch.eden op basts van e m a, . e v. . , 

en 7 genoemde contractdocumenten en de uit te werken UU s.

, , D„. kosten «„ liet ti.ieo «, de omtd.e.en vetpBclUid.en dijn «ikens t»» ve!«,i„S vn, do Ml «P
de verplichting vust. voorm.er niet eitdruklelijk »nde» wordt ovcncngokoindt.

v , Ontwikkelaars zaden na ondertekening « deze .vereertkoma, de realisatie tan he, P.ejeo. „ader 
iiitwerken. zoals nader beselueven in artikel 1(1.2 en Iteeldsiuk 6

Artikel 8: Overleg en organisatiestructuurv i PY zal overie'u pïaatsvinden^Met do afstemming als omschreven m artikel 6 i .6 en 6.2.2 wordt gedoeld or 
' 1 Ï^e^emming (, x per .4 dagen bouwvergadering. waaraan vertegenwoonitgers van de

0 af“ ttSLe voortgang O x per maand hoofdig wan het proces door de

- d,To.^XX'S» • l« -- M periodieke „verleg - .ehel ep de hnngte brengen en

houden over voor één of meer Partijen relevante informatie.

» 2 «e MM— » » san'enw-erkingswerbawi^iissen PertiieiDet de ie!disiibefaik.e^besta®dt^uu een

» dt ™;:S-s in ie dien® -er , i Jannari *»

rKrssssj=Kr.r-rr~“..rtnnr de ontwikkelaars uiterliik 11 januari 2008 tngedtend worden

Artikel 9: Bedragen
o i Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen /.ijn 

overeenkomst anders is bepaald

ixelttsicf omzetbelasting (BTW), tenzij in deze

6.2

0 7

i Uw. ivrvzi.-.-,man aialpii het nrtisDeii van 1 oktober 2006, waarbij de

u * w-—...—«. ®
„ Ontwikkelaar A zal sprake'is^van'cen br'dkTarc touwvergutndng^3^11

i \' '

ieir.eeme 1 laarlera



Pini Mulier Sportpark Haarlem
Ontwikkeltngs- en Realisatieovereenkamst

overschrijding van een termijn van een fase zoals genoemd in artikel 11 hd 1 .o een onm.ddelh k 
opeisbare boete van C 500.- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van 
C 50 000, . zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Zodra sprake is van (dreigende) 
overschrijding zai de Gemeente de Ontwikkelaar schriftelijk op de hoogte brengen. Indten en voor 
zover Ontwikkelaar A de ontvankelijke bouwaan vraag met betrekking tot de Sportaccommodatie 
Stadion Center later dan in week 40 van 2007 indient, wordt de termijn van 240 werkbare werkdagen 
verkort met iedere daa dat de ontvankelijke bouwaanvraag te laat wordt mged'end- 

b, Ontwikkelaar B zal haar werkzaamheden behorende tot de bouw van het Ptm Muiter Sportpark 
opleveren binnen het aantal werkbare werkdagen zoals m art 11. i is aangegeven nadat 
sprake is van een bruikbare bouwvergunning. Ontwikkelaar B verbeurt aan de Gemeente 
Wj overschrijding van een termijn zoals genoemd in artikel 11 hd I. een ommddelbjk ope.sbaie boeu. 
van C 500, voor elke daa dat de overtreding voortduurt, met een max.mum van t >0.000 - vooi het 
totaal, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Zodra sprake is van (dt eigende) 
overschrijding zal de Gemeente de Ontwikkelaar schriftelijk op de hoogte brengen. Indien en voot 
zover Ontwikkelaar B de ontvankelijke bouwaanvraag met betrekking tot de we.kzaamhede 
behorende tot de bouw van het Pim Mulier Sportpark later dan m week 40 n
wordt de termijn van het totaal aantal werkbare werkdagen zoals m art 1 U .3 pe, ta,c is aangewon 
verkort met iedere dag dat de ontvankelijke bouwaanvraag te Iaat wordt mgedtend. 

c) De^e boete is niet van toepassing in geval van uitloop van de RO-procedure die met te wijten ts 
aan de Ontwikkelaars. Deze boeteregeling laat onverlet het recht van Partijen tot voideling van 
nakomina van deze overeenkomst dit contract en/of eventueel vordering van meer) geleden 
schade conform artikel 30 en 33. Indien de ene Ontwikkelaar er debet aan ts dat de -^ere 
Ontwikkelaar zijn termijnen (zie art. 11 Integrale planning) overschrijdt wordt de boete door de 
overschrijder aan de Gemeente betaald en door de Ontwikkelaars onderling verrekend conform 
bovenstaande (de veroorzaker betaalt aan de overschüjdet).

P u De Ontwikkelaars zijn. ieder voor bun projectonderdelen, verplicht tijdens de bouw zorg te d^gen voor 
' bouwhekken en afvalcontainers in verband met het tegengaan van zwertvu,. [ndien zwerlvu, onts a . 

terwijl deze voorzienintten ontbreken dan zal de tekortschietende Ontwikkelaar een boete verbanen van 
tweehonderdenvijftig euro (€ 250.00) voor iedere dag dat de overtreding van d,t artikel voortduurt.

9.5 Het gebruik van parkeerplaatsen is nader geregeld in artikel 26 van hoofdstuk 5.

9 6 De ontwikkeling en realisatie van de Sportaccommodaties Stadion Center door Ontwikkelaar A 
aangenomen voor een totaal bedrag ad C 2.750.000, excl BTW prijkt ^tober 2006: betredende 
aanneemsom zal conform artikel 9.9 door de Gemeente aan Ontwikkelaar A wmden betaald.
Aanvullend is met Ontwikkelaar A een afkoopsom voor dc prijsindexering overeengekomen tot en met 
eindoplevertng van het Project van C 375.000, excl. BTW waarbij start bouw m septembe, .008 
uitaangspunt is: bij latere start van de werkzaamheden buiten de schuld van Ontwikkelaar A, zal ven 
verrekening plaatslinden conform de BDB-index bedrijfsgebouw. Ontwikkelaar A draagt zotg voot een 
bankgarantie ter grootte van 5% van de aanneemsom vanaf start bouw tot en met drie maanden m 
oplevering van de Sportaccommodaties Stadion Center Ten aanzien van de eventuele ontwikkeling en 
realisatie van Overig Stadion Center geldt het bepaalde in artikel 6.1 o

o 7 Dc ontwikkelina en realisatie van het bepaalde in artikel 3,4 en 6 is door Ontwikkelaar B aangenomen voor
' een totaal bedrag act C 2.825.500, excl. BTW prijspeil 1 oktober 2006. betreffende aanneemsom zal

conform artikel 9.9 door de Gemeente aan Ontwikkelaar B worden betaald. Aanvullend is met OmwiKkJaci 
B een afkoopsom voor de prijsindexering overeengekomen tot en met emdoplevenng van het rojcct van 
r 268 000 - excl BTW. Bij latere start van de werkzaamheden buiten de schuld van OmwikkJaai B. ..al een 
verrekening plaatsvinden conform de GWW-index. Ontwikkelaar B draagt zorg voor een bankgatantie te. 
grootte van 5% van de aanneemsom vanaf start bouw tot en met tic emdoplevenng van het Project en een 

onderhoudsterniijn van 6 maanden.

9 8 Aan Ontwikkelaar A. en B is al op voorhand voor een bedrag ad C 110.000, voor A resp C '^00, voor ü 
excl BTW opgedragen om de voorbereidingen tol en met aanvraag bouwveigunning uit !e \o , 
bedragen door de Gemeente aan Ontwikkelaar A en B ook zullen worden betaald.,ndien het Project 
uiteinde!ijk in het geheel geen doorgang vindt Betreffende vonropdrachtcn maken onderdeel tut van de m 

artikel 9.6 en 9,7 genoemde totaal aanneemsommen.

/I
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Ontwikkel ings- en Realisatieovereenkomst
Pim Vlulier Sportpark Haarlem

2 UITGANGSPUNTEN ONTWIKKELING PROJECT

Artikel 10: Uitgangspunten
I0 l Uitgangspunt is een volledige scheiding van de 2 gebouwdelen van het Stadion Center dat wil zeggen 

dat er geen ruimten, installaties eu/of faciliteiten van de Sportaccommodaties Stadion Centen met het 

Overig Stadion Center wordt gedeeld.

10Deze overeenkomst berust op de volgende veronderstellingen ...
' dat Ontwikkelaar A de Sportaccommodaties Stadion Center realiseren conform liet bepaalde m

artikeli jo 6.1 en direct na realisatie oplevert aan de gemeente. , _
b dat Ontwikkelaar A en de gemeente zich maximaal zullen inspannen om z.s.rm een afnemer/gebruikei te 

vinden voor het Overig Stadion Center. Indien Partijen een geschikte afnemer/gebruiker vinden, zal
Ontwikkelaar A zorg dragen voor de realisatie overeenkomstig deze overeenkomst.
Voor de realisatie van het Overig Stadion Center geldt he! bepaalde als ontschreven m artikel 3 jo 6. .3. 
Voor de realisatie van het Sporl Business Center geldt het bepaalde als omschreven m artikel u jo 6.1.4. 

c. Integra!e projcctplanning (zie artikel 111.

Artikel 11: integrale Projecipianning
tl i

Uitgangspunt voor de realisatie van het Project vormt de navolgende afgestemde planmng. waarbij ge.dt 
dat 'als procedures uitlopen of hel aantal werkbare dagen minder blijkt te zijn de planmng navenant 
opschuift De boete ais bedoeld in artikel 9.3 is van toepassing op de volgende toetsmomenten (ma 
uitzondering van de genoemde tijdstippen voor het Sport Business Center) m de afgestemde planning:

Indienen ontvankelijke bouwaanvragen: 
a, Sportaccommodaties Stadion Center : 5 oktober 2007 (week 40)

b. Civieltechnisch werk
c. Cultuurtechnisch werk (velden)
d. Sport Business Center

2. Ondertekening verkoopovereenkomst Sport Business (. entei
3. Bouwtermijnen (mijlpalen):

Al Bouw Sportaccommodaties Stadion Center
A2 Bouw Sport Business Center
BI Voorbereiding t.b.v. kabels- en leidingen
B2 Inrichten Jaap Edenlaan. Aanleg honkbalveld
B3 Aanleg softbalveld . Bouwrijp maken Stadion Center
B4 Inrichting Pim Muiierlaan en stadkmplein
B5 Inrichting buitenruimte Sport Business Center

5 oktober 2007 
5 oktober 2007 
I mei 2009
1 december 2007

2 iü werkbare werkdagen 
geen vaste bouwtemijn
15 werkbare werkdagen 
120 werkbare werkdagen 

■) 20 werkbare werkdagen 
120 werkbare werkdagen 

: 25 werkbare werkdagen

II.
De planning uit het vorige lid levert de volgende geprognosticeerde oplcvcringsdata op:

K - 18 december 2009Al. Sportaccommodaties Stadion Center

A2. Sport Business Center 
BI Voorbereiding t.b.v. kabels- en leidingen 
B2 lunchten Jaap Edenlaan.

Aanleg honkbalveld 
B3 Aanleg softbalveld

Bouwrijp maken Stadion Center 
B4 Inrichting Pim Muiierlaan en stadionpiein 
B5 Inrichting buitenruimte Sport Business Center

december 20! 1 
30 november 2007 
16 juni 2008 
! 6 maart 2009 
16 maart 2009 
20 augustus 2008 
1 juni 2010 
december 2011

Deze afvestemde planning is bepalend voor dc tijdsduur waarin de verschillende onderdelen van de 
ontwikkeling en realisering van het Project dienen te worden uitgevoerd. Deze planning zal per fase 
zoals bedoeld in de hoofdstukken III tot en met V van deze overeenkomst worden uitgewerkt. 
Bovenstaande planning geeft mijlpalen (zie artikel ! I, t sub 3) aan. waaraan de voortgang van het 1 roject

zal worden getoetst.

pag.
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Fim VJulier Sportpark Haarlem
Onlwtkkelings- en Realisatieovereenkomst

il 4

H.5

11.6

I \P

I 1.8

1„ d» planning hert de ve.ta* van de Spmc—dane, Slad.on C” '

overlast. Alkemming vmdt plaats in de Projcetgtoep al... bcdoe.

Ontwikkelaar A „ Onmiktel», B dienen rekening « honden “^™,*J“de
gebruikers van het gebied en belanghebbenden te ■nlonnoren en ml «'■I»* * G“*enie lijd,, , 
hoogte stellen van de voor deze partijen relevante informatie aangaande de plM,n.nc.

■ • , u i sub h! van de olanninE wordt veroorzaakt geldt het
Indien een vertraging tn de mijlpalen (zte artikel 11 t sud -H van ue pia« „ 
bepaalde in artikel 9.3 van deze overeenkomst

artikel 11.1 en 11,2

De Omwikkeiaars zullen zich bij de planningen van de bouwplannen aa”

doen. vergezeld van een“verklarmg van deze ontwikkeling, en /arz.ullen /ij een voorste! doen met 
betrekkina tot de wijziging van de integrale projectpianning.

'BB~=SS=SS5BBm:,
voor de andere Ontwikkelaar.

Artikel 12: Sloop, bouwrijp maken
12. l De sloop van alle bouwwerken, uitgezonderd het Trafcwuuion. die nodig is m verband mei tic u.lvoe. mg 

van het Project geschiedt door Ontwikkelaar B.

12 2 Ontwikkelaar 8 draagt zorg voor do coördinatie van deze sloopwerkzaamheden met de andere 

ontwikkelingsactiviteiten in het gebied.

, t j Ontwikkelaar B draagt zorg voor het Bouwrijp maken van de gronden uitgezonderd verwijderen, 
omleggen, verleggen en/of aanleggen van kabels en leidingen.

Artikel 13: Terbeschikkingstelfing/verkoop gronden
, , , De (iemeente is verantwoordelijk voor en draagt zorg voor de uitgifte on terbeschikkingstelling van ^ 

le maken met de betreffende eigenaar.

De (iemeente zal verkopen aan Ontwikkelaar A en Ontwikkelaar A zal kopen van de Gemeente de grond
waarop het Sport Business Center wordt gerealiseerd, conform de amceptoo^
de daarbij behorende kadastrale kaart (bijlage k). De koopprijs bedraagt t I ./00.000, cvdusid V.
Voor wat betreft de koop en levering komen partijen het volgende overeen:

de leverino van de grond door de Gemeente aan Ontwikkelaar A en betaling van de koopsom dooi 
Ontwikkelaar A aan de Gemeente zal plaatsvinden binnen 14 dagen na het moment dat sprake ts van

in het kader van de WRO-proeeduro wordt verkregen of als het 
Bestemmingsplan Pin, Mulier Sportpark (bijlage I) onherroepel.jk ts. zal de koopsom worden vethoogd 

met 5 procent per jaar (rente wordt betaald bij betaling van de koopsom): vnn, ,
. Ontwikkelaar A zal binnen 4 maanden na ondertekening van deze overeenkomst de onivanUtjU 

aanvraag voor de vrijstellingsproccdure indienen en daarmee m gang zetten.
■t . Ontwikkelaar A zal binnen I jaar nadat vrijstelling verleend, of het Bes";"f P,a' J11111”

Sportpark onherroepelijk is. een ontvankelijke aanvraag voor een bouwvergunmng üKhenen.

i.emeente Haarlem



Pin'! Muiter Sportpark Haarlem Ontwikkelings- en Realisatieovereenkomsi

- Je koopovereenkomst kan door Ontwikkelaar A worden ontbonden, indien niet uiterlijk 01 -07-2013
sprake is van een onherroepelijke bouwvergunning: _

.. Ontwikkelaar A is gerechtigd na instemming van de gemeente om de rechten en plichten tut deze 
overeenkomst aangaande dë koop van de grond voor het Sport Business Center en de daarmee 
samenhangende (realisatie)verplichtingen (welke rechten en plichten - onder meer - staan vermeld m 
art 3 art 6 1 4 art 1 3 en art. 26 van de onderhavige overeenkomst, alsmede m de koopovereenkomst! 
aan een derde over te dragen. De Gemeente zal aan deze overdracht medewerking verlenen, tenzij zij 
uerede twijfel heeft over de mogelijkheden van deze derde om de verplichtingen samenhangende met de 
koop van de grond voor het Sport Business Center en de daarmee samenhangende 
(i'ealisatiejverplichtmgen na te komen. De thans door Ontwikkelaar A voorgestelde partij, CRA 
Vastgoed B V te Eindhoven. KvK nummer 17114272. is wat de Gemeente betreft geen bezwaar nadat 
aangetoond is dat CRA op het moment van overdracht van rechten en plichten met m surseance van
betaling verkeert. . .

- de betreffende koopsom is gebaseerd op een omvang van ca. 3042 m2 grondoppervlak en een maximaal 
bouwvolume van 5000 m2 BVO. boven een volume van 5000 m2 BVO geldt een intens.vermgsbedmg 
volgens de Algemene Verkoopvoorwaarden (bijlage c6).

De gronden voor de Sportaccommodaties Stadion Center worden aan Ontwikkelaar A met inachtneming 
van de Planning en vrij van opstallen en kabels en leidingen en andere belendingen beschikbaar gesteld. De 
gvmd bestemd'voor het Sport Business Center wordt - in de BTW sfeer - geleverd en zal (m.heutechn.sch) 
oesehikt zijn voor de volgens het bestemmingsplan Pim Mulier Sportpark bestemde doeleinden. De 
gemeente zal ervoor zorg dragen dat de grond van het Spons Business Center Woonnjp wordt opgeleverd 
conform de daaraan in deze overeenkomst gestelde [(beeldlkwaliteitsjcisen.

i t o Voor het onderhoud aan de lichtmasten en kabels en leidingen ten behoeve van hel honkbalveid zal op het 
Uit te geven terrein voor het Business Center een erfdienstbaarheid gevestigd worden. Verder zullen er 
geen erfdienstbaarheden gevestigd worden.

’ ' " Voor de verkoop van de grond bestemd voor het Sport Business Center wordt voor I december 2007 een 
aparte verkoopovereenkomst getekend (bijlage j) waarop de Algemene Verkoopvoorwaarden (bijlage có) 
en eventuele aanpassingen daarop van toepassing zijn.

1 s 4 De arenden worden door de Gemeente ter beschikking gesteld respectiev .„jk geleverd schoon en vrij van 
op het maaiveld gestort afval en materialen, tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald,

13 4 Gronden van de Gemeente die in hei Projectgebied bestemd zullen zijn voor Openbare Ruimte en welke na 
realisatie van liet Project in beheer van de Gemeente zullen blijven, zuilen door dc Gemeente aan de 
Ontwikkelaars ter beschikking worden gesteld voor de realisering van het Project. Aan deze 
terbeschikkingstelling zijn aeen kosten verbonden. Geen van de werkzaamheden me! betrekking tot de ter 
beschikking gestelde grondls aan te merken als economische verkrijging in de zin van het belastingrecht 
De Ontwikkelaars dragen zorg voor een tekening met openbare en met-openbare Ruimte

1 3.6 Ontwikkelaar B zal de ingevolge artikel 13.5 ter beschikking gestelde gronden opleveren aan de Gemeente 
als openbaar gebied, zoals aangegeven in artikel 14

H 7 De grond ten behoeve van het Overig Stadion Center wordt niet aan de Ontwikkelaars uitgegeven of ter 
beschikking gesteld. De gemeente is gerechtigd deze gronden te verkopen aan tierden met maditiimne van 

art. 6.1.3.

Artikel 14: De herinrichting van het openbare gebied
I4 l De herinrichting van het openbare gebied, zoals in dit artikel wordt gehanteerd 

maken van het bebouwde gebied als de herinrichting in eigenlijke zin.
omvat /envél het woonrijp

!4 ? [)e herinrichting van het openbaar gebied omvat derhalve de vormgeving van de openbare ruimten.
inclusief dc ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en de aansluiting op bestaande infrastructuur, 
aanpalenci aan het projectgebied direct en noodzakclijk het gevolg van de planontwikkelmg, dc 
bestemming daarvan voor voetgangers/fietsers en ander verkeer, de verkeersregu leren de maatregelen, de 
aard en de kwaliteit van de bestrating, hei straatmcubilair en soortgelijke voorzieningen, alsmede het
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Pini Mulier Sponpark Haarlem
Ontwikkelrngs- en Realisatieovereesikomsi

toegankelijk maken van de gebouwen, en het treffen van de overige voorzieningen die onmiddellijk 

dienstbaar zijn aan de gerealiseerde limeties/gebouwen.

14 4 Deze herinrichtimz van het openbare gebied wordt, tenzij partijen anders mochten overeenkomen, 
uiteevoerd door Ontwikkelaar B voor zijn rekening cn risico, volgens de contractdocumenten, 
uitgangspunten en de planning als aangegeven in resp. artikel 3 en 11 en conform de randvoorwaarden, 
zoals omschreven in hel standaard programma van eisen van de afdeling Beheer Openbare Rutmtc van dc 

Gemeente.

14 4 Ontwikkelaar B zal de onbebouwde gronden die een openbare bestemming krijgen aan de Gemeente
opleveren binnen een maand na de voltooiing van de bouwwerkzaamheden conform het gestelde .» art,kei 
U. I. tenzij de Gemeente en Ontwikkelaar B anders overeenkomen.

Artikel 15: Planologische voorbereiding
i_5 i De Gemeente ondersteunt zonodig dc Ontwikkelaars bij de voorbereiding en de vaststelling van dc 

planologische maatregelen die vereist zijn voor dc voorbereiding en realisatie van de onderscheiden 
Projectonderdelen. waarbij de Gemeente de nodige voortvarendheid zal betrachten teneinde vertu^ngen 
van de uitvoering van het Project te voorkomen. De Gemeente neemt bij het vervaardigen var, het 
bestemmingsplan hetgeen is neergelegd in het Ontwerp Bestemmingsplan Pm Muhei (bijlage a s 

uitgangspunt.
15.2 De Gemeente verplicht zich maximaal in te spannen voor het realiseren van de voor dit Project benodigde 

planologische wijziging.

I s j De Ontwikkelaars zullen dc Gemeente bij do planologische voorbereiding alle medewerking verlenen die in 
' " haar vermogen ligt en de instructies en de verzoeken van dc Gemeente volgen. Partijen zullen elkaar 

terzake van hun werkzaamheden op dit punt geen kosten in rekening brengen.

Artikel 16: Vergunningverlening
16.1 De Ontwikkelaars dragen zorg voor het tijdig aanvragen cn spannen zich maximaal m tot het verkrijgen van 

alle voor de ontwikkeling (waaronder niet begrepen voor het gebruik benodigde vergunningen zoals 
bijvoorbeeld een gebruiksvergunning) benodigde vergunningen, met uitzondering van iet gestelde in

artikel 5.5 en 5.6.

16 o De kosten van het aanvragen en verkrijgen van de in ar, 16.1 genoemde vergum,ingen komen voor 
rekening van de Ontwikkelaars. De tegeskosten voor dc bouwvergunning van dc Sportaccommodaiies 

Stadion Center komen voor rekening van dc Gemeente.



Pim Mïilier Sportpark Haarlem
Ontwikkclings- en Realtsatieovereenkomst

3 DO-FASE

Artikel 17: Doelstelling en productomschrijving DO-fase
l? I De DO-fase vangt aan na acceptatie van het VO. Het VO ts inmiddels door alle partijen geaccepteerd.

, 7 7 De Ontwikkelaars zullen zich in de DO-fase tiaar beste vermogen inspannen tateinde de DO's van de in 
' artikel 3 jo 6 omschreven projcctonderdelen op te stellen che voldoen aan deze oveteenkomst.

i 7 t [„ de DO-fase dragen de Ontwikkelaars ieder voor de voor hun rekening komende projectonderdelen als

bij de uitwerking in een DO. Dc daaruit voortvloeiende informatiebijeenkomsten verzorgt de Gemeente 
(roept bijeen, zit voor. etc.) met ondersteuning van de Ontwikkelaars.

17.4 De Gemeente toetst de DO’s conform artikel 5.2.

!7 5 Na de DO-fase draagt elke Ontwikkelaar zorg voor de ontwikkeling van de voor haar rekening komende 

projectonderdelen als bedoeld in artikel jo 6.

Artikel 18: Toetsing DO
I De DO-fase eindigt na acceptatie van het DO door de Gemeente, conform artikel x2.

Gemeente Haarlem
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Ontwikkeiings- en Realisatieovereenkomsi
Pim Mulier Sportpark Haarlem

4 REALISATIEFASE

Artikel 19: Doelstelling
: <) I De Realisatiefase begint nadat het DO is geaccepteerd door de Gemeente.

i 9 - Overeenkomstig artikel 3. 4 en 6 zijn de Ontwikkelaars in dc Realisatiefase belast met de realisatie van de 
projeclonderdeien. ui de omvang. op de wij/.e en op de voorwaarden als m deze overeenkomst is bepaald.

IPj Het Project zal gefaseerd worden gerealiseerd.

Artikel 20: Bouwrijp maken
->0 , Ontwikkelaar B draagt de kosten voor het Bouwrijp maken uitgezonderd de kosten voor het verwyderen. 

omleggen, verleggen en/of aanleggen van kabels en leidingen van de door haarte bewerken gronden.

->0 -1 Ontwikkelaar B zal het Bouwrijp maken voorbereiden en uitvoeren uitgezonderd het verwijderen.
" ' omleggen, verleggen en,of aanleggen van kabels en leidingen. Hierbij draagt Ontwikkelaar B er zorg voor 

dat tijdig alle benodigde vergunningen worden aangevraagd en opdrachten worden vei strekt en zal 
Ontwikkelaar B tijdig afspraken maken met alle betrokken instanties waaronder de kabeleigenaren en 
leidingeiaenaren inzake de coördinatie van de uitvoering op het werk. De werkzaamheden voor het 
Bouwrijp maken zullen door Ontwikkelaar B worden afgestemd op andere activiteiten m het Kader van het

Project

20.3
De «emeente draaut met in achtneming van de Planning zorg voor het verwijderen, omleggen, verleggen 
cn/of aanleggen van kabels en leidingen, met uitzondering van de aansluitingen voor de gebruikers, die dit

zelf moeten aanvragen.

Artikel 21: Woonrijp maken
2|. | Ontwikkelaar B is verantwoordelijk voor en draagt de zorg voor het Woonrijp maken.

2i.2 ne Ontwikkelaars stemmen de oplevering van de Openbare Ruimte met do Bouwplannen in overleg met de 
«emeente op elkaar af. Afstemming vindt plaats in dc Projectgroep

Artikel 22, Aanpalende Gebieden
o"1 I DC Ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor en dragen zorg voor hetgeen gerealiseerd dient te worden.

Werkzaamheden in Aanpalende gebieden die voortvloeien uil de realisatie van hel Project en de aanbieding 
zijn dc verantwoordelijkheid van de Ontwikkelaars en strekken zich met verder uit dan de werkzaamheden 
die benodigd zijn als gevolg van en direct aan het Project toe te rekenen zijn.

Artikel 22: Hinder, tijdelijke maatregelen
2 3.1 Partijen zullen tijdens de uitvoering en ten gevolge van de werkzaamheden met betrekking tot net Project 

trachten de hinder voor de gebruikers en het publiek zowel in omvang als m tijd tot een minimum te 
beperken Partijen zullen hieromtrent in overleg naar redelijkheid en billijkheid waar nodig maatregelen 
nemen Dc kosten van deze maatregelen komen voor rekening van de Ontwikkelaars indien en voorzover 
de hinder liet gevolg is respectievelijk samenhangt met het door haar tc realiseren onderdeel van het 1 roject 
als bedoeld in artikel 3 jo 6

n , n i-'ventueie schadeclaims die door derden worden ingediend wegens een meer dan normaal verminderde 
bere’kbaarheid tijdens de werkzaamheden zullen worden behandeld en afgedaan door Ontwikkelaars De 
kosten komen voor rekening van Ontwikkelaars indien en voorzover deze het gevolg is respectievelijk 
samenhan“t met het door haar te realiseren onderdeel van het Project als bedoeld in artikel 3 jo 6 en deze 
zijn veroorzaakt door niet nakoming van de terzake met de Gemeente schriftelijk gemaakte afspraken.

Artikel 24: Rechten van de Gemeente tijdens de realisatiefase
24.1 Gedurende de realisatiefase zal de Gemeente toetsen of de uitvoering conform de contractdocumenten

(icmeeme Haarlem



Puti Muller Sportpark Haarlem
Ontwikkel ings- en Realisatieovereenkomst

24.2 Gedurende de Realisatiefase is de Gemeente tc allen tijde bevoegd om toezicht op de bouw uit te oefenen.

24.3 De Gemeente geeft aan op welke momenten zij in ieder gevat wil toetsen.

24 4 De Ontwikkelaars zullen de Gemeente altijd in de gelegenheid stellen om te toetsen of toezicht tutte 
oefenen, zal haar niet in de uitoefening van haar werkzaamheden beiemmeten en zal haar altijd toegang

verlenen tot het bouwgebied.

Artikel 25; Bouw en Oplevering
25 1 De Realisatiefase eindigt na de oplevering van dc Bouwplannen en het Woonrijp gemaakte gebied.

os o De eindtoetsing aan het Programma van Eisen en de oplevering van de Openbare Ruimte geschiedt 
conform de contractdocumenten (artikel 3} en artikel 5.2 door de Gemeente

Gemeente Haarlem
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6 KANTOREN

Artikel 26: Samenhang
26.1 In de parkeerbalans is rekening gehouden met een parkeerbehoefte van het Stadion Center, waarbij 

uitgegaan wordt van volledig meervoudig gebruik van alle parkeerplaatsen op het sportpark door alle 
soorten gebruikers: deze parkeerplaatsen zijn openbaar en derhalve tevens voor publiek toegankelijk.
De parkeerplaatsen voor het Sport Business Center dienen op eigen terrein gerealiseerd te worden en zijn 
alleen voor de gebruikers van het Sport Business Center. Ontwikkelaar A c.q. opvolgende rechtspersoon 
conform art. 13.1 is verplicht om de parkeerplaatsen voor het Sport Business Center buiten kantoortijden om 

niet voor algemeen gebruik open stellen.

7b i Ontwikkelaar A is verplicht om voor sportorganisaties zoals SRO en Sportsupport Kennetneriand en 
~ sportgelleerde onderwijsinstellingen zoals CIOS/Nova een huuraanbieding te doen van minimaal 10 jaar 

met een verlenging van minimaal 5 jaar, gebaseerd op een maximale huurprijs van resp. 6 120,- voot de 
sportorganisaties en £ 100.- voor sportgelieerde onderwijsinstellingen excl. btw per m2 VVO. voor in totaal 
maximaal 750 m2 VVO (gelijk aan 900 m2 BVO).
Voor wat betreft de huisvesting van de in dit artikel genoemde organisaties komen de Gemeente en partij A 

het volgende overeen:
- de huurprijs gebaseerd is op prijspeil 23 november 2007;
- de aanpassing van de huurprijs vindt plaats op basis van CPI-index Alle Huishoudens (2000- 100).
- de huurindex 2,5% per jaar bedraagt, voor het eerst na 1 jaar na ingangsdatum huurovereenkomst:
- de sportorganisaties aantoonbaar voor minimaal 90% BTW- plichtig zijn:
- de te realiseren metrages voor de genoemde organisaties komen boven op de 5000 m2 BVO 

kantoorontwikkeline eu zonder intensiveringbeding zoals vermeld in artikel 13.1.
- de uitbreiding hovende 5000 m2 BVO kantoorontwikkeling zonder intensiveringbeding geldt alleen voor 

de extra nieters ten behoeve van de genoemde organisaties:
- de genoemde organisaties gebruik maken van de openbare parkeerfacihteiten.

Pag-Gemeente Haarlem



Pim Muller Sportpark Haarlem
Ontwikkelings- en Realisatieovereenkomst

6 OVERIGE BEPAL1MGEN

Artikel 21: Verzekeringen
">7 t De Ontwikkelaars nullen voor hun eigen projectonderdeel voor alle door en m hun “
'' bouwwerkzaamheden voor eigen rekening en risico een zogenoemde C f'-"f

dekking en beroepsrisico's afsluiten, op welke verzekering de navolgende rubnehen verzekerd zullen z.jn.

- aansprakelijkheid (primaire dekking) met een verzekerde som van tenminste C 1.000.000, (zegge 
SCÜr gebeurtenis met een maximaal eigen risico van f 5.000, per gebeurtenis:

- schade aan bestaande eigendommen.

Artikel 28: Exclusiviteit/concurrerende ontwikkelingen
n l Gedurende het ontwikkelings- en realisatieproces zullen partijen nalaten al hetgeen ^dehg zmi kunnen zijn 

voor de realisering van het plan Mot name zullen partijen geen toezeggingen doen aa derde c^q. 
overeenkomsten met derden sluiten, welke indruisen tegen de exchrs.eve reahsat^^ 
ontwikkelaar en/of het Project nadelig beïnvloeden, met urachtname van het gestelde m artikel 6.1.,.

Artikel 29: Vertrouwelijkheid

openbaar te maken dan wel onderdelen reeds openbaar zijn.

Artikel 30: Tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst/ontbmdmg
,0;, Het karakter van en de tijdsdruk op de ontwikkeling van het Project vereisen een flexibele opstelling van 

Partijen.
U) o Partijen zijn verplicht in aeval van substantiële wijziging in de omstandigheden onverwijld ™

overleg te treden om de fnhoud van de overeenkomst zodanig aan te passem dat de pkedode
zoveel mogelijk worden benaderd en gehaald en dat schade zoveel mogeltjk wordt vermeden en,of bvpe.kt.

,n , [noeval Ce„ der partijen tekortschiet m de nakoming van zijn verplichtin^n geiden indien hierover in deze 
' overeenkomst niets is geregeld, de wettelijke bepalingen omtrent nakoming en ontbinding van wede.ker,ge 

overeenkomsten.
. k.^aiirK, r a het in staal van faillissement geraken van een der partijen

10-t Het aanvragen van ecu sin seance van oualing c.q nci m .wordt gelijkgesteld met hei tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.

m s onverlet de wettelijke bepalingen hieromtrent, wordt de overeenkomst, in geval één of meer van Partijen in 
Ïu van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren, zonder rechterlijke tussenkomst 
ontbonden voor wat betreft dat deel van de overeenkomst met die Omwtkkelaai

,0 7 Rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar, behoudens met toestemming van 
de Gemeente en voor zover niet anders in deze overeenkomst is overeengekomen.

Artikel 31. Puhliekrechtelijke taken en verplichtingen
,, 1 De inhoud van deze overkomst zal niet van invloed zijn op het doen uitoefenen door de Gemeente van 

nubüekrechtelijke taken. Indien deze taakuitoefening leidt tot handelingen en/of besluiten wed,e oadeh3 
zi,n voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze overeenkoms ,s overeengekomen, zal de 
G meente met ontwikkelaars in overleg treden over de daardoor voor de Ontwikkelaar envol de dooi de 
Ontwikkelaar ingeschakelde derden ontstane nadelen. De Gemeente zal. met inachtneming van alle overige 
wet- en regelgeving, bij het doen uitoefenen namens haar van publiekrechtelykc taken en bevoegdheden 

voorspoedige realisatie van het Project bevorderen.

1, 2 De verplichtingen van de Gemeente welke voortvloeien uit deze overeenkoms. znllen ««
taken van de Gemeente in het kader van de uitoefening van een pubhekrechtehjke ^k en fujüe mei 
belemmeren. Indien de uitoefening van een publieke taak leidt tot handel,ngen en/of besluiten welke ^

Gemeente Haarlem
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nadelig zijn voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze overeenkomst is overeengekomen, zal de 
Gemeente met Ontv, ikkelaars in overleg treden over de daardoor voor Partijen ontstane nadelen.

I 3 Hvetimin zal de/.e overeenkomst van invloed zijn op de verkrijging door de Gemeente van goedkeuringen ot 
andere besluiten van hoaere overheden welke wettelijk vereist zijn. Indien een onherroepelijke weigering 
van een dergelijk besluit nadelig is voor hetgeen bij of krachtens deze overeenkomst is overeengekomen, 
zal de Gemeente met Ontwikkelaars in overleg treden over dc daardoor voor Partijen en/of door Partijen 
ingeschakelde derden ontstane schade.

Artikel 32: Uitgangspunten
32.1 Partijen sluiten deze overeenkomst onder de volgende uitgangspunten
a. het verkrijgen van acceptatie voor het definitieve ontwerp:
b. deze overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat er binnen een periode van 15 

dagen na dagtekening van deze brief geen civiel of arbitraal kort geding is aangespannen tegen de 
gunningbeslissing. Voor het geval binnen voornoemde termijn van 15 dagen een civiel of arbitraal kort 
geding wordt aangespannen wordt de overeenkomst tevens aangegaan onder de opschortende voorwaarde 
dat de uitspraak in (civiel of arbitraal) kort geding inhoudt dat de gunning niet onrechtmatig is.
renzij zeer dringende redenen zich hiertegen verzetten zal de uitspraak in kort geding worden afgewacht.

32.2 indien het uitgangspunt uit het vorige lid geen doorgang vindt, zal deze overeenkomst als volgt worden

indien een uitspraak van de Raad van State in de RO tot gevolg heeft dat het Project pas op een latei tijdstip 
doorgang kan vinden, treden partijen in overleg over aanpassing van de planning: mocht het Project als 
gevolg van een uitspraak van de Raad van State in de RO in het geheel niet kunnen worden gerealiseerd, 
wordt teruggevallen op de voor het behouden van de A-status strikt noodzakelijke delen van het Project met 
alsdan nader te bepalen wijzigingen.

Artikel 33: Toepasselijk recht en Geschillen
33.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alie geschillen met betrekking tot deze 

overeenkomst, van welke aard dan ook, waaronder geschillen die slechts door één der Partijen als zodanig 
worden beschouwd, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te 

Haarlem.

33.2 Indien Partijen daaromtrent overeenstemming bereiken kunnen daartoe in aanmerking komende geschillen 
met behulp van Medration worden opgelost conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting 
Nederlandse Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediabon.

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend te Haarlem op 23 november 2007
ter uitvoering van het Raadsbesluit van 21 juni 2007 (reg. nr. SO/PM/20ö/'88!59).

NAMI-.NS DB GHMHKNTH HAARLEM
de heer M. Diveijidal.

aangepast.

/i A i
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Verkoopovereenkomst Sport Business Center Pim Mulier

'Ondergetekenden:

De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door M. Divendal, krachtens volmacht van de Burgemeester, 
handelend ter uitvoering van het raadsbesluit van de gemeente Haarlem van 21 juni 
2007, hierna te noemen, verkoper

en

CRA Vastgoed B.V., KvK nr. 17114272, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door haar bestuurder CRA Consultancy B.V., KvK nr. 17114269, ten deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder CRA Commercieel Vastgoed 
B.V., KvK nr. 17075829, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar \ iv (
directeur/bestuurder de heer H.P. ter Hark, hierna te noemen, koper

Komen het volgende overeen:

OVERWEGENDE:

- Dat koper bekend is met de plannen voor de herinrichting van het Pim Mulier 
sportpark;

- Dat voor de herinrichting van het Pim Mulier Sportpark een ontwerp
- Dat koper en verkoper hiertoe de “Ontwikkelings- en Realisatieovereenkomst 

Pim Mulier Sportpark Haarlem” hebben ondertekend;
- Dat deze verkoopovereenkomst voortvloeit uit artikel 13 en 26 van de 

“Ontwikkelings- en Realisatieovereenkomst Pim Mulier Sportpark Haarlem”;

verklaren te zijn overeengekomen dat koper van verkoper heeft gekocht de percelen 
grond, plaatselijk bekend Pim Mulierlaan, kadastraal bekend gemeente Haarlem, 
sectie C, nummer 579 gedeeltelijk, groot ca. 3.042 m2, zoals op bijgaande tekening 
met nummer 07837 dd 20-11-2007 met streeparcering aangegeven en hierna 
uitsluitend te noemen Grond, voor de koopsom van € 1.700.000,00 exclusief BTW en 
exclusief kosten koper onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

1. Algemene voorwaarden
1. Op deze koopovereenkomst zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van de 

gemeente Haarlem d.d. 6 juli 2004, hierna uitsluitend Agemene Voorwaarden te 
noemen, van toepassing, voor zover daarvan in onderliggende overeenkomst niet 
uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Van hoofdstuk 2 van de Agemene Voorwaarden worden de artikelen 2.3 lid 1, 
2.5,2.13,2.19 en 2.21 niet van toepassing verklaard.

3. Artikel 2.10 lid 1 van de Agemene Voorwaarden is van pas van toepassing vanaf 
5.000 m2 BVO conform NEN 2580. Daarnaast is het intensiveringsbeding niet 
van toepassing bij vergroting van het aantal m2 BV O ten behoeve van 
sportorganisaties en/of sportgelieerde onderwijsinstellingen waarmee een

H
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2. Verkoper levert de Grond milieutechnisch geschikt voor de bestemming zoals 
aangegeven in artikel 3 van deze overeenkomst.

3. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor na de overdracht geconstateerde 
vervuiling c.q. obstakels in of op de Grond, tenzij aannemelijk kan worden 
gemaakt dat deze stamt van voor de overdracht van de Grond.

7. Overige voorwaarden
1. Koper verplicht zich uiterlijk 4 maanden na het ondertekenen van de 

“Ontwikkelings- en Realisatieovereenkomst Pim Mulier Sportpark Haarlem” een 
vrijstellingsprocedure in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening op te 
starten teneinde bebouwing van de Grond mogelijk te maken.

2. Koper verplicht zich om de binnen de Grond gerealiseerde parkeerplaatsen buiten 
kantoortijden openbaar toegankelijk te maken. Hiervoor zal geen vergoeding in 
rekening worden gebracht aan gebruikers van de parkeerplaatsen.

3. Koper verplicht zich om voor sportorganisaties zoals SRO en Sportsupport 
Kennemerland en sportgelieerde onderwijsinstellingen zoals ClOS/Nova een 
huuraanbieding te doen wat minimaal voldoet aan het gestelde in bijlage 4.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te 1 december 2007. 

Verkoper, Gemeente Haarlem,

bijlagen:
1. Tekening 07837 dd 20-11-2007
2. Algemene Verkoopvoorwaarden van de gemeente Haarlem d.d. 6 juli 2004
3. Kopie ondertekende “Ontwikkelings- en Realisatieovereenkomst Pim Mulier 

Sportpark Haarlem” d.d. 23 november 2007.
4. Voorwaarden huuraanbieding sportorganisaties en sportgelieerde 

onderwijsinstellingen.
5. Volmacht.

M. Divendal

Koper, CRA Vastgoed B.V.,

H.P. ter Hark



Gemeente Haarlem

Haarlem Mr, B.B. Schneiders
burgemeester

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem

Datum 23 november 2007

onderwerp Volmacht ondertekening
Verkoopovereenkomst Business Center op Pim Mulier 
Sportpark

De heer

Maarten Divendal,

wethouder van de gemeente Haarlem, wordt hierbij gemachtigd, om ter uitvoering 
van het Raadsbesluit van 21 juni 2007 (nr.2007/88159), de verkoopovereenkomst 
Business Center op het Pim Mulier Sportpark, behorend tot en voortvloeiend uit de 
Ontwikkeling- en Realisatieovereenkomst van 23 november 2007 i.c. de 
opdrachtverstrekking aan Pellikaan Bouwbedrijf BV en Oranjewoud B.V. 
Ontwikkeling, te ondertekenen.

nie burgemeester van Haarlem,

(Ph^MrJS^vfSchneiders

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
Stadhuis Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113440
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Haarlem

Datum 
Ons kenmerk 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail 
Onderwerp

drs Ewout P. Cassee
wethouder ruimtelijke ordening, grondbeleid en
regionale samenwerking

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie ontwikkeling

I

I
I

25 juni 2012 
2012/255097 
dhr. LDijk
023-5114034 ■
idijk@haarlem.nl
Voortgang project Pim Muller

Geachte leden,

Met deze brief wil ik u informeren over de voortgang van het project Pim Mulier 
Sportpark.

Inleiding
Het sportpark Pim Mulier is geheel vernieuwd voor wat betreft de 
sportvoorzieningen als de openbare ruimte. Concreet zijn de volgende activiteiten 
gerealiseerd; de aanleg van nieuwe (kunst)grasvdden voor voetbal en honkbal, 
renovatie Honkbalstadion, nieuwbouw van een indooraccomodatie voor werp- en 
slagtechnieken en kleed- en clubruimte Kinheim, aanleg nieuwe tennisbanen en 
tribune voor DSS. Tevens is de openbare ruimte op en rondom het Pim Mulier 
sportpark nieuw ontworpen, ingericht en aangelegd.

Stand van zaken
Het project is voor wat betreft de aanleg van de sportvoorzieningen en de openbare 
ruimte gereed en opgeleverd. Er zijn echter twee belangrijke onderdelen nog niet 
gerealiseerd. Het betreft de twee ontwikkellocaties die tot nu toe niet tot 
ontwikkeling komen. Dè ene locatie is 1) Het “Business Center” (kantoor) aan de 
Randweg en de andere locatie is 2) Het “Stadion Center” (sport/recreatieve 
voorzieningen, kantoor) direct gelegen naast het stadion.

Locatie Business Center
De locatie Business Center is contractueel al verkocht aan CRA Vastgoed voor €
1,7 miljoen. Op 1 december 2007 is voor deze kavel een verkoopovereenkomst 
ondertekend door de gemeente en CRA Vastgoed. Volgens CRA is realisatie van 
het oorspronkelijke bouwplan niet meer mogelijk. CRA heeft net als alle andere 
vastgoedpartijen grote moeite met het ontwikkelen van kantoren. Ze kunnen geen 
eindgebruiker of belegger vinden om het pand af te laten nemen. CRA zal niets 
ondernemen, totdat zij de zekerheid van een eindafhemer/ftnancier hebben.

Gaame bij beantwoording ons kenmerk vermelden
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113441
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De kavel is in 2007 verkocht aan CRA Vastgoed. Op de kavel zit een 
kantoorbestemming. Het originele bouwplan behelst een kantoorvloeroppervlak van 
6.500 m2 BVO. De vastgoedmarkt en vooral de kantorenmarkt is daarna in elkaar 
gezakt. Het is in de huidige situatie niet realistisch te veronderstellen dat op deze 
locatie een dergelijke hoeveelheid kantoorvloeroppervlak zal worden gerealiseerd. 
Vanuit deze optiek is het aanvaardbaar dat CRA op zoek is naar een andere 
functie/bestemming voor deze kavel.
De gemeente is in overleg getreden met CRA om naar alternatieve oplossingen te 
zoeken om de kavel tot ontwikkeling te brengen. Op dit moment zijn er gesprekken 
gaande met CRA om tot een fimctie / bestemmingswijziging te komen, anders dan 
kantoor. CRA heeft hiervoor begin 2012 een voorstel ingediend, waarbij wordt 
ingezet op een combinatie van zorgvoorzieningen en zorgwoningen.

Het betreft een verdienlocatie en daarom is het van groot belang dat de 
geprognotiseerde grondopbrengst van € 1,7 miljoen voor deze kavel daadwerkelijk 
wordt gerealiseerd. Daarnaast is het uiteraard van belang dat de toekomstige 
bebouwing zowel qua verschijningsvorm als qua functie passend is op deze locatie.

Bestemmingswijziging
CRA heeft begin 2012 een voorstel ingediend bij de gemeente, waarbij de 
oorspronkelijke kantoorbestemming wordt gewijzigd voor een andere bestemming, 
namelijk een combinatie van zorgvoorzieningen en zorgwoningen.
In principe heeft de gemeente een positieve grondhouding ten opzichte van een 
eventuele wijziging van de functie kantoor naar zorg/woningen op deze locatie. 
Het voorstel van CRA, is via een zogenaamde quick scan beoordeeld door de 
afdeling Ruimtelijk Beleid en was in principe positief. Tevens is het voorstel in de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) behandeld. De commissie was 
eveneens positief over deze mogelijke ontwikkeling. De hoogte van het gebouw 
blijft binnen de toegestane hoogtes zoals aangegeven in het bestemmingsplan. Er 
zal van het bestemmingsplan worden afgeweken voor de aspecten functie en 
bebouwingsoppervlak. Hiervoor zal een ontheffing van het bestemmingsplan 
moeten worden aangevraagd. Daarnaast wordt momenteel de oorspronkelijke 
koopovereenkomst navenant aangepast.

Gegevens nieuw plan
Het nieuwe plan van CRA behelst:

Circa 3.500 m2 zorg (wonen voor 48 cliënten + ondersteunende-----
voorzieningen)
30 (zorg)appartementen van 45 m2 en 35 (zorg)appartementen van 60 m2, 
ontworpen door Mulleners & Mulleners Architecten.
Belangrijk uitgangspunt in het planconcept is; locatie gericht op zorg. 
Gesprekken met zorgpartijen zijn al opgestart en met groot enthousiasme 
ontvangen

De belangstellende zorgpartijen zijn voornamelijk geïnteresseerd om 3.500 m2 zorg 
af te nemen voor cliënten. De zorgpartijen hebben een Programma van Eisen 
neergelegd en deze is in hoofdlijnen verwerkt in het nieuwe planconcept.



Vervolgstappen
Momenteel is CRA actief met het zoeken naar mogelijke afnemers van de te 
ontwikkelen (zorg)woningen. Zij heeft hiervoor al een aantal serieuze kandidaten 
gevonden en bevinden de onderhandelingen zich in een vergevorderd stadium. 
Parallel hieraan wordt nu de oorspronkelijke verkoopovereenkomst tussen CRA en 
de gemeente aangepast aan het nieuwe planconcept. Op het moment dat CRA 
zekerheid heeft over de afnemers van de (zorg)womngen kan deze 
verkoopovereenkomst worden ondertekend. Om de ontwikkeling van de 
(zorg)woningen mogelijk te maken zal het bestemmingsplan op dit aspect moeten 
worden gewijzigd. Hiervoor zal een ontheffingsprocedure moeten worden 
doorlopen.

Locatie Stadion Center
De andere verdienlocatie voor het project Pim Mulier is de kavel Stadion Center, 
direct gelegen naast de nieuwe indoor sporthal en het horikbalstadion.
Deze kavel is nog niet verkocht. Er heeft zich begin 2011 een geïnteresseerde partij 
gemeld om deze kavel te kopen. Het betreft de Haarlemse Kegelbond (HKB). Zij 
hadden een investeerder die bereid leek te zijn de grondprijs te willen betalen. Als 
voorwaarden werd gesteld dat er minimaal 80% van de totale BVO- 
vloeroppervlakte van tevoren verhuurd zou moeten zijn. De HKB heeft een 
schetsvoorstel ingediend en daarbij aangegeven dat een koopprijs voor de grond van 
€ 1,1 miljoen haalbaar werd geacht.

De gemeente fungeert in deze ontwikkeling als vliegwiel en heeft SRO, 
Sportsupport en CIOS benaderd om zich hier te huisvesten. SRO en Sportsupport 
hebben positief gereageerd. Er zijn in 2011 meerdere gesprekken met deze partijen 
hierover gevoerd. De kavel Stadion Center kan contractueel alleen worden verkocht 
inclusief de al gerealiseerde parkeergarage (54 plekken) onder de sporthal. De kavel 
staat als geprognotiseerde grondopbrengst voor € 800.000,- in de boeken en de 
parkeergarage voor € 500.000,-. In totaal daarom € 1,3 miljoen.
Het betreft een vrij incourante kavel, vanwege de ligging op het sportpark direct 
naast de sporthal, honkbalstadion en het Mendel College. De kavel ligt als gevolg 
moeilijk in de markt. Een lagere grondprijs zal de kans vergroten dat er meer 
geïnteresseerde partijen op af zullen komen. Echter dit betekent dat bij een lagere 
grondopbrengst, de dekking voor de financiering van het project navenant minder 
wordt.

De gemeente had met de HKB afgesproken dat indien zij voor 31 december 2011 
niet de verlangde 80% van de te verhuren vloeroppervlakte verhuurd zouden 
hebben, dat dan vanaf dat moment, indien de grond niet of nog niet is afgenomen, 
de gemeente het recht behoudt om vanaf 1 januari 2012, de grond aan derden te 
verkopen, indien deze gelegenheid zich voordoet. Helaas is het de HKB niet gelukt 
om dit te bereiken. Vervolgens is een vervolgtraject gestart, waarbij de HKB met 
een professionele vastgoedontwikkelaar, Huib Bakker Bouw, in samenspraak 
probeert de kavel tot ontwikkeling te brengen.
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Vervolgstappen
Huib Bakker Bouw is momenteel in overleg met HKB op zoek naar 
afhemers/gebmikers voor het Stadion Center. Uit de zoektocht blijkt dat er 
voldoende animo is om Pim Mulier te kunnen realiseren, maar dat er nog 
onvoldoende duidelijkheid is over de opbrengsten en de benodigde 
vloeroppervlaktes (m2). De geïnteresseerde partijen zijn allemaal sport gelieerde 
bedrijven of instellingen, zoals fïtness-school, sportfysiotherapiepraktijk etc).

De geïnteresseerde partijen hebben het originele ontwerp van HKB ontvangen en 
daarbij is globaal het afwerkingsniveau aangegeven. De indeling en verdeling van 
m2 is nog steeds een reëel uitgangspunt en dat is positief. Op het moment dat we 
meer concrete duidelijkheid hebben van partijen (o.a. programma van eisen en 
acceptabele huurprijs) kan het plan verder worden uitgewerkt. Op basis daarvan 
kunnen er dan concrete afspraken gemaakt worden tussen partijen.
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B e drijfsloc at i e • nl I
Bedrijfsmakelaars-Taxateurs\^__^/

1. OPDRACHTGEVER

Gemeente Haarlem 
Postbus 3333 
2001DH Haarlem

2. DOEL, DATUM OPDRACHT, OPNAME, WAARDEPEILDATUM, WERKWIJZE

De taxatie heeft als doel:
Het verkrijgen van inzicht in de marktwaarde van het vastgoed ten behoeve van verkoopdoeleinden. 

De taxatieopdracht is namens opdrachtgever verstrek door de heer N. Hagedoorn.

Datum opdracht 
Datum opname 
Waardepeildatum

20 januari 2015 
26 januari 2014 
20 maart 2015

Soort taxatie:
Feitelijke opname 
Versie:
Aantal conceptversies: 
Procentuele afwijking:

volledige taxatie
het object is alleen uitwendig opgenomen (bouwkavel) 
Definitief 
2
+5% (vanwege groter kavel en meer parkeerplaatsen)

Voorafgaande aan de uitvoering van deze taxatie zijn de uitgangspunten van de taxatie in overleg met 
de opdrachtgever vastgesteld. Nadat de uitgangspunten zijn vastgesteld zijn de taxateurs tot uitvoering 
overgegaan.

De voorlopige resultaten van de taxatie zijn vervolgens besproken met de opdrachtgever waarna geen 
noodzakelijke wijzigingen zijn doorgevoerd. De eventuele wijzigingen zijn uitsluitend noodzakelijk 
geworden wegens aanvankelijke feitelijke onjuistheden. De betreffende berekening en een beschrijving 
van de waarderingsmethode en van de gehanteerde waardebegrippen zijn opgenomen in dit rapport.

Ter verkrijging van een representatief beeld zijn onder meer opgenomen de locatie en omgeving en de 
buitenzijde. De waardering is gebaseerd op geobserveerde marktgegevens en/of transacties onder 
marktconforme voorwaarden, rekening houdend met onder andere de bouwaard en constructie, de 
staat van onderhoud, de stand en ligging, de bestemming en overige waarde bepalende factoren.

De waardepeildatum ligt na de datum van inspectie. Er is bij de waardering van uitgegaan dat het object 
tussen deze data niet is veranderd, zodat het geen gevolgen heeft voor de getaxeerde waarde.

De definitie van het toegepaste waarde begrip is alsvolgt.

Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een 
bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op 
de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden 
hebben gehandeld.

£■
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3. NVM MAKELAAR / TAXATEUR / VERANTWOORDING

Bedrijfs1ocatie»nl
Bedrljfsmakelaars -Taxateurs

Taxateur
Dhr. G.E. van der Schaaf RMT RT 
Ingeschreven bij Stichting Vastgoedcert Rotterdam: 
BVO 2.104.1820 / C.R.M.T. 06.20.601.5.1114 
Lid vakgroep NVM Business en NVM Wonen 
Aangesloten bij Taxatie Management Instituut TMI 
Dhr. P.W. Kooijmans RMT
Ingeschreven bij Stichting Vastgoedcert Rotterdam:
RMT 07.121.1970
Lid vakgroep NVM Business
Bedrijfslocatie.NL
Oudeweg 8E
2031CC Haarlem (Waarderpolder)
Telefoon 023-5251525 / Fax 023-5273213 
E-mail info@ bedrijfslocatie.nl 
Internet www.bedrijfslocatie.nl

Bedrijfslocatie*ril
Bedrijfsmakelaars - Taxateurs

De taxatie is uitsluitend bestemd voor genoemd doel en genoemde opdrachtgever. Er wordt geen 
verantwoordelijkheid en of aansprakelijkheid aanvaard voor enig ander gebruik of gebruik door anderen 
dan de opdrachtgever en zijn / haar (financiële) instellingen.
Alle bedragen genoemd in deze taxatie luiden in euro's.

Maatvoering van het getaxeerde object is vastgesteld conform de NEN 2580 op basis van plaatselijke 
inmeting of gebruik van beschikbare plattegronden.
Op deze taxatie is van toepassing het NVM tuchtrecht voor NVM leden alsmede het tuchtrecht van 
Vastgoedcert.
Taxateur staat niet in rechtstreekse dienstbetrekking tot opdrachtgever. Taxateur heeft vastgesteld 
geen conflicterende belangen te hebben bij de uitvoering van de taxatie en treedt op als externe 
taxateur.
Taxateur heeft geen financiële voordelen uit de taxatieopdracht anders dan het in rekening gebrachte 
taxatiehonorarium.
Bij de taxatieopdracht werden geen instructies door de opdrachtgever verstrekt.
Taxateur werkt conform het 4 ogen principe wat inhoudt dat voor de waardevaststelling minimaal 2 
taxateurs betrokken zijn.
Taxateur heeft kennis genomen van het PTA-rapport: 'Goed gewaardeerd vastgoed' (juni 2013) en heeft 
gehandeld naar de geest van de 28 aanbevelingen uit dit rapport.
Op deze taxatie zijn, met uitzondering van de bijzondere aannames benoemd in 10.1 geen 
bijzonderheden, ongebruikelijke of extreme veronderstellingen en/of situaties van toepassing.

Taxatieonzekerheid
Als gevolg van de huidige marktomstandigheden zijn er door het huidige lage transactievolume, of in 
sommige markten het ontbreken van transacties, te weinig transacties om te kunnen spreken van een 
goede market evidence, zijn prijsniveaus moeilijk in te schatten en kunnen waarderingen moeilijker 
worden gebaseerd op historische transacties. Door ons worden mede uit algemene 
marktwaarnemingen, strategie, handelen en meningen van potentiële kopers, en in relatie tot het
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beperkte aantal transacties, recente en toekomstige marktbewegingen geanalyseerd en verwerkt in de 
waarderingen.
Bij het ontbreken van een voldoende aantal kapitaalkrachtige potentiële kopers, dan wel het ontbreken 
van een financiering, zullen de criteria zoals geformuleerd in de definitie van marktwaarde moeilijker 
dan voorheen gerealiseerd kunnen worden. Als gevolg van het voorgaande is in zijn algemeenheid de 
mate van onzekerheid bij de taxaties groter dan normaal gebruikelijk.

Factoren van invloed op marktwaarde
Uitdrukkelijk wordt gemeld dat gewijzigde marktomstandigheden kunnen leiden tot een afwijkende 
marktwaarde na waardepeildatum. Een verder oplevende woningmarkt zal de opbrengsten verder 
doen toenemen waardoor een hogere waarde realiseerbaar is. Hoe de woningmarkt zich in 2015 
ontwikkelt is niet te voorspellen.
Bij de residuele grondwaarde methode zijn de uitgangspunten en aannames zo precies mogelijk 
vastgesteld. Echter, onvoorziene kosten kunnen leiden tot een afwijkende marktwaarde. Ook niet 
marktconforme verkoopvoorwaarden kunnen leiden tot een afwijkende marktwaarde.

Highest and best use
Taxateur is gevraagd taxatie uit te voeren middels de residuele grondwaarde methode uitgaande van 
de artist impressions en plattegronden zoals door opdrachtgever beschikbaar gesteld. Uitsluitend de 
Marktwaarde op basis van de artist impressions en plattegronden is getaxeerd. Uitdrukkelijk geldt 
daarom dat niet is uitgegaan van de Highest and best Use benadering.

Geraadpleegde informatie
Door de taxateur zijn onder andere doch niet uitsluitend de volgende informatiebronnen geraadpleegd:

■ Kadaster: eigendomssituatie / notariële akte(n)
■ Kadaster: kadastraal uittreksel, kadastrale kaart
■ Databases en publicaties NVM Business en NVM Wonen
■ Databases en publicaties Bedrijfslocatie.NL, Vastgoedmarkt, PropertyNL
■ Basisregistraties Adressen en Gebouwen BAG register
■ Monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
■ Vastgoed Taxatiewijzer exploitatiekosten 2014
■ Publicaties / marktanalyses vastgoed
■ Bodemloket
■ Gemeentelijke website / www.ruimtelijkeplannen.nl / www.nieuweplannen.nl

Paraaftaxateur
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Bedrijfslocatie*!!!.
Bediijfsmakelaars -Taxateursx^.

4. OBJECT/LOCATIE

Adres
Postcode & plaats 
Type object

Omschrijving

Indeling

Stand en ligging

Bouwjaar / periode 
Bereikbaarheid

Parkeermogelijkheden

Gebruiksvriendelijkheid/
toegankelijkheid
Kwaliteit
Buitenruimte

Pim Mulierlaan / Jaap Edenlaan 1 

2024BW Haarlem
Bouwkavel ten behoeve van woningbouw 59 appartementen met 
zelfstandige parkeervoorziening voor 95 parkeerplaatsen.
Bouwkavel, ca. 3.736m2, ten behoeve van de bouw van een 
appartementencomplex zoals geïllustreerd op de bijgevoegde artist 
impressions en plattegronden.
Uitgangspunt is de bouwopgave qua indeling, maatvoering, bouwvolume, 
aantal wooneenheden en parkeerplaatsen conform bijgevoegde artist 
impressions en plattegronden verstrekt door opdrachtgever.
Het object is gelegen in Haarlem Noord op redelijk goede stand. Het object 
is gelegen aan de Noordzijde van woonwijk De Krim / Overdelft, bij de 
entree van sportpark Pim Mulier en tegenover het Medelcollege 
(middelbare school).
Er zijn geen direct belendende objecten. Het object is gelegen tussen de 
Randweg (Delftlaan), Pim Mulierlaan, een honkbalveld en de Jaap Edenlaan. 
Niet van toepassing.
Het object is redelijk goed bereikbaar middels openbaar vervoer. NS station 
Bloemendaal en bushaltes zijn op redelijk korte afstand gelegen. Het object 
is uitstekend bereikbaar per fiets. Het object is uitstekend bereikbaar per 
auto.
Het object heeft een zelfstandige parkeerfaciliteit. De 95 parkeerplaatsen 
zullen worden gerealiseerd naast de nieuwbouw op maaiveld niveau en op 
afsluitbaar terrein.
Niet van toepassing.

Niet van toepassing.
Uitgangspunt voor de taxatie is dat alle nieuw te realiseren wooneenheden 
een buitenruimte krijgen.

De maatvoering van het object is globaal als volgt:

Onderdeel Functionele omschrijving WO Hoogte BVO

Bouwkavel Bouwterrein en parkeerplaatsen - - 3.736m2
Nieuwbouw Woningen (59) GBO 4.838m2 2.60 7.038m2

Maatvoering is op basis van door opdrachtgever opgegeven maten en verstrekte plattegrond en zoals
opgenomen in de bijlagen. De oppervlakte van de nieuwbouw is herleid uit de beschikbaar gestelde 
documentatie. Er is geen NEN2580 meting uitgevoerd.
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i

5. BOUWKUNDIGE ASPECTEN

De algemene onderhoudstoestand wordt door taxateur alsvolgt beoordeeld:

achterstallig 
onderhoud en 
gebreken
Advies gebreken ten Niet van toepassing.
gunste van waarde
ontwikkeling
Inspectie object Dhr. G.E. van der Schaaf RMT RT
uitgevoerd door

Casco
Buiten onderhoud 
Binnen onderhoud

nieuwbouw
nieuwbouw
nieuwbouw

Aanleiding voor nader 
bouwkundig onderzoek 
Inschatting kosten

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Paraaf taxateur
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6. JURIDISCHE ASPECTEN

Bedrijfslocatie*nl
Bedrijfsmakelaars -Taxateurs

Het getaxeerde is in eigendom van Gemeente Haarlem en is kadastraal bekend:
Gemeente Schoten
Sectie C
Nummer 585 gedeeltelijk
Grootte Ca. 3.736mz
Omschrijving kadaster Bedrijvigheid (industrie) recreatie - sport
V.V.E. aandeel etc. Niet van toepassing.
V.V.E. informatie Niet van toepassing.
Eigendomsbewijs etc. De taxateurs hebben geen eigendomsakte ingezien op verzoek 

opdrachtgever. De taxateurs hebben geen uitgebreid titelonderzoek naar 
eventueel andere aanwezige zakelijke rechten gedaan.

Erfdienstbaarheden In het kader van deze taxatie is ervan uitgegaan dat er geen bezwarende
etc. erfdienstbaarheden zijn en dat er sprake is van volle eigendom.
Monument etc. Het object is geen Rijksmonument. Het object staat niet op de Gemeentelijke 

Monumentenlijst. Het object valt niet onder het aangewezen gebied voor 
Beschermd Stadsgezicht.

Wet voorkeursrecht 
gemeenten

Niet van toepassing.

Wkpb Geen inschrijvingen bij kadaster in de zin van de Wet Kenbaarheid 
Publiekrechtelijke Beperkingen.

BAG register Niet van toepassing.
Aanschrijvingen Geen aanschrijvingen bekend.
Eigendomssoort Het betreft een deel-perceel gelegen op eigen grond.
Huursituatie Het object is ten tijde van de taxatie niet in gebruik.
Fiscale aspecten Uitgangspunt is dat er geen mogelijkheid is tot levering met ABC constructie. 

Uitgangspunt is juridische levering van de grond met BTW.

Para^ftaxateur
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7. MILIEU

Bedrijfslocatie*nl
Bedrijfsmakelaars-TaxateursV^

Informatie gemeente / 
Milieudienst, 
Bodemloketen/of 
kadaster

Bodemrapport / KIWA 

Historie
Verontreiniging

Opslagtanks 
Negatieve informatie 
Asbest

Duurzaamheid /
energielabel
Onderzoek

Uitgangspunt bij de taxatie is:
1. Er is geen sprake van asbest of aanwezigheid van 

bodemverontreiniging.
2. Grond wordt bouwrijp geleverd
3. Er zijn geen kabels of leidingen
4. Er zijn geen archeologische beperkingen.

Er is geen aanschrijving of beschikking in de zin van de Wet 
Bodembescherming ingeschreven in het kadaster.
Uitgangspunt is dat door verkoper de benodigde bodemonderzoeken zullen 
zijn uitgevoerd.
Historisch gebruik onder andere kunstgrasveld en groenzoom.
Taxateur heeft in het kader van deze taxatie geen milieu informatie 
opgevraagd. Verontreiniging is niet bekend.
Er is geen bekendheid met de aanwezigheid van ondergrondse opslagtanks. 
Er is geen negatieve informatie bekend over het object.
Er is vanuit gegaan dat er geen asbest aanwezig is. Taxateur aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voorde aanwezigheid van enig asbest.
Er zijn, behoudens de voorschriften uit het bouwbesluit, geen nadere eisen 
voor duurzaam bouwen.
Taxateurs hebben zelf geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de 
aanwezigheid van stoffen of materialen in de bodem of het grondwater die 
de waarde zouden kunnen beïnvloeden.

//
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Bedrijfs1ocatie«nl i
■ijfsmakelaars - TaxateuTs\^

8.1 BESTEMMING

Titel bestemmingsplan

Bestemming
Bouwregels

Uitbreidings
mogelijkheden
Plankaart

Huidig gebruik 
Vergunningen

Gebruiksmogelijkheden
Alternatieve
aanwendbaarheid
Vestigingseisen

Voorzieningen

Omgevingsfactoren

Bij de gemeente Haarlem valt de onderhavige onroerende zaak in het 
vigerende bestemmingsplan: "Pim Muller Sportpark". Het bestemmingsplan 
is onherroepelijk.
Gemengde doeleinden G (art. 5) bebouwingsvlak I. (geen woonbestemming) 
Conform artikel 5:
c. De brutovloeroppervlakte (bvo) van de bebouwing op het bebouwingsvlak 
aangeduid met het symbool I mag niet meer bedragen dan 6500 m2;
d. De bebouwingshoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan op 
de plankaart is aangegeven, met dien verstande dat in het bebouwingsvlak 
op de plankaart aangeduid met het symbool:
- de gronden die zijn voorzien van een arcering maximaal 75 % van de 
oppervlakte van deze gronden de bebouwingshoogte 35 meter mag 
bedragen;
e. De bebouwingshoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet 
meer bedragen dan 3 meter.
Niet van toepassing.

Uitgangspunt is dat de veronderstelde functies planologisch en juridisch 
haalbaar zijn en een omgevingsvergunning zal worden verkregen. Vastgesteld 
is dat het aantal m2 te bouwen BVO (7.038m2) hoger is dan hetgeen is 
toegestaan vanuit het huidige bestemmingsplan (6.500m2).
Uitgangspunt is dat er slechts een beperkt stedenbouwkundig programma 
van eisen hoeft te worden opgesteld op basis van de bestaande plannen. 
Uitgangspunt is gebruik als appartementen, bergingen en parkeerplaatsen. 
Niet van toepassing.

Er zijn voor zover bekend geen bijzondere vestigingseisen van toepassing.
De volledige publiekrechtelijke vereisten bij vestiging c.q. bouw zijn niet 
onderzocht.
Er zijn geen nadere eisen voor het realiseren van sociale woningen. 
Voorzieningen zoals winkels, leisure en horeca verderaf gelegen. 
Sportvoorzieningen en school in directe nabijheid.
Geen bijzondere factoren die de waarde negatief beïnvloeden.
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9. MARKTINFORMATIE EN COURANTHEID

Bedrijfslocatie*nl
Bedrijfsmakelaars-Taxateursx^

Marktbeeld algemeen

Marktbeeld beoogde 
gebruik

Verhuurbaarheid
Verkoopbaarheid
Uitpondbaarheid
Leegwaarde t.o.v.
marktwaarde
Algemeen oordeel
courantheid
Bronnen
marktinformatie

De vastgoedmarkt in zijn algemeenheid is sinds 2008 in een crisissituatie 
terecht gekomen. De marktprijzen staan sinds 2008 sterk onder druk. Sinds
2013 vertonen deelsegmenten van de vastgoedmarkt (met name woningen) 
weer tekenen van herstel. Dit herstel heeft zich in 2014 voortgezet.
De woningmarkt in Haarlem Noord is goed. Als gevolg van de crisis zijn 
kleinere appartementen in de bestaande bouw moeilijk verkoopbaar 
vanwege het ruime aanbod. Daartegenover staat de groei van het aantal 
eenpersoons huishoudens. Vanaf het laatste kwartaal 2013 toont de 
woningmarkt weer tekenen van herstel waarbij lichte prijsstijgingen zijn 
gemeten. Ook de looptijden namen af en het aantal verkooptransacties nam 
sterk toe. Daarbij nam het aanbod af. Het herstel heeft zich in 2014 
voortgezet en in het laatste kwartaal van 2014 geleid tot een stijging in 
woningtransacties van 50% (in Haarlem) ten opzichte van een jaar eerder.
In Haarlem werden in het laatste kwartaal 2014 meer appartementen 
verkocht dan kwartaal 4 van 2013. De gemiddelde verkoopprijs steeg in 
dezelfde periode. De verkooptijden en ook het verschil tussen vraagprijs en 
koopsom namen voor deze categorie af.
Huurwoningen in Haarlem hebben een relatief stabiel huurprijsniveau 
waarbij duidelijk onderscheid moet worden gemaakt bij huurwoningen 
tussen € 750 - € 1.000 per maand en huurwoningen boven € 1.000 per 
maand. De prijzen bij het hoge segment huurwoningen staan onder druk 
terwijl het middensegment stabiel en zeer courant is.
De markt voor verhuurde beleggingsobjecten in het segment wonen is zeer 
gezond en het aantal grootschalige transacties en beleggingsvolume neemt 
toe. De vraag naar verhuurde wooncomplexen blijft waarschijnlijk hoog 
terwijl er sprake is van een tekort aan kwalitatief aanbod.
De markt voor objecten ten behoeve van herontwikkeling is de afgelopen 
jaren zeer slecht geweest. Voor herontwikkeling zijn de 
financieringsmogelijkheden zeer beperkt en er is weinig kapitaal op de 
markt. Veel ontwikkelaars hebben locaties verliesgevend moeten afstoten of 
zijn failliet gegaan. Ook de markt voor projectontwikkeling en bouw is sinds
2014 verbeterd. Diverse te ontwikkelen locaties zijn recentelijk verkocht of 
inmiddels herontwikkeld.
De verhuurbaarheid is goed.
De verkoopbaarheid is goed.
Het object is na belegging goed uitpondbaar.
Niet van toepassing.

Het te realiseren object wordt beoordeeld als courant voor verhuur en 
redelijk courant voor verkoop.
De marktinformatie is herleid op basis van recente verkoop- en verhuur 
transacties, archief gegevens transactie archief, geobserveerde 
marktgegevens en diverse publicaties van onder andere NVM Business 
(kantorenmarkt, beleggingen, projectontwikkeling), NVM Wonen 
(woningmarkt), PropertyNL, Vastgoedmarkt en publicaties van diverse 
vastgoedinstituten.

Paraaf taxateur
[10]



TAXATIE RAP PORT
COMMERCIEEL VASTGOED

II

10. WAARDEBEPALING

10.1 Grondslagen / in- en uitsluitingen met betrekking tot de waardering 

De volgende bijzondere uitgangspunten gelden voor deze taxatie:
Bij de berekening van de marktwaarde is uitgegaan van de volgende uitgangspunten en aannames:

1. Uitgangspunten zoals beschreven in bijlage 6 nadere overeenkomst
2. Grond wordt bouwrijp geleverd
3. Er zijn geen kabels of leidingen
4. Er zijn geen archeologische beperkingen
5. De getekende woningen vallen binnen de normen van het bouwbesluit
6. Er zijn geen nadere eisen voor duurzaam bouwen
7. Er zijn geen nadere eisen voor realiseren van sociale woningen
8. Er is geen sprake van planschade
9. Er is geen sprake van asbest of aanwezigheid van bodemverontreiniging
10. Het gebied wordt ontsloten middels openbare weg tot de plangrens
11. Er zijn geen beperkingen op het gebied van flora en fauna
12. Ontwikkelaar doet zelf verkeers en geluids onderzoek; er sprake van de noodzaak van een dove gevel

13. Er zijn geen bovenwijkse kosten
14. Er zijn geen subsidies vanuit gemeente
15. Getaxeerd wordt met waarde peildatum nu 'alsof de grond nu in de staat zoals hierboven beschreven 

overgedragen kan worden.
16. Uitgangspunt is dat er geen mogelijkheid is tot levering met ABC constructie.
17. Uitgangspunt is juridische levering van de grond met BTW.
18. Uitgangspunt is dat de eventuele openbare ruimte welke aan de gemeente zal worden terug geleverd 

geen extra fiscale kosten met zich mee zal brengen.
19. Uitgangspunt is dat er slechts een beperkt stedenbouwkundig programma van eisen hoeft te worden 

opgesteld op basis van de bestaande plannen.
20. Uitgangspunt is dat de veronderstelde functies planologisch en juridisch haalbaar zijn en een 

omgevingsvergunning zal worden verkregen.

10.2 Waarderingsmethode en toegepaste referenties

Als waarderingsmethodiek is uitgegaan van de residuele (grond)waarde berekening projectontwikkeling.

Voor de berekening van de waarde op basis van projectontwikkeling is uitgegaan van de residuele 
grondwaarde berekening. Uitgangspunt is dat de veronderstelde functies planologisch en juridisch 
haalbaar zijn en een omgevingsvergunning zal worden verkregen. Bij deze berekening is de totale 
verkoopwaarde van het project getaxeerd. Vervolgens is deze totale verkoopwaarde verminderd met 
realisatiekosten. De kosten kunnen bestaan uit stichtingskosten, bijkomende kosten, kosten aanleg, 
kosten sanering, sloopkosten, kosten bouwrijp maken perceel, onderzoekskosten, erfpachteffect, 
juridische kosten, verkoopkosten en marketingkosten en verwervingskosten. Genoemde kosten zijn 
aannames gebaseerd op marktinformatie en kengetallen. De genoemde opbrengsten zijn gebaseerd op 
diverse referentie objecten in de omgeving. Op basis van deze referentie objecten zijn de koopprijzen 
ingeschat. Uitdrukkelijk wordt aangegeven dat er geen marktonderzoek is uitgevoerd naar de 
verkoopbaarheid van het project. Bij de waardering van de parkeerplaatsen is er in het koopscenario 
vanuit gegaan dat voor de 'tweede te verkopen' plaats een reductie geldt omdat hiernaar minder vraag 
zal zijn. In de verhuurvariant zijn de huurwaarden vastgesteld inclusief 1 parkeerplaats en is een 
meeropbrengst voor de extra parkeerplaatsen opgenomen.

Jti]
Paraaf taxateur



TAXATIE RAP PORT
COMMERCIEEL VASTGOED
De bijbehorende berekeningen zijn opgenomen in de bijlagen.

Referenties
Er zijn diverse referenties van vergelijkbare nieuwbouwprojecten geraadpleegd met betrekking tot de 
getaxeerde woningwaarden. Deze referenties zijn opgenomen in de bijlagen.

10.3 Waardering

Rekening houdende met de stand, ligging, onderhoud, vergelijkbare objecten en de voornoemde 
grondslagen waarderen wij de onderhavige onroerende zaak per 30 maart 2015 op:

Residuele (grond)waarde berekening op basis van verkoop variant

€ 1.385.000,- zegge EENMIUOENDRIEHONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND EURO 
zijnde de marktwaarde ____________________________________

Residuele tgrondlwaarde berekening op basis van beleggingswaarde

€ 355.000,- zegge DRIEHONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND EURO 
zijnde de marktwaarde ________________________

Dit rapport is uitsluitend bestemd ten behoeve van de opdrachtgever en derhalve zal door taxateurs 
geen verantwoordelijkheid worden aanvaard jegens derden.

Aldus naar beste kennis en wetenschap gedaan en namens Bedrijfslocatie.NL op 30 maart 2015 
ondertekend door:

Hoogachtend,

Taxateur
Bedrijfslocatie.NL
Dhr. G.E. van der Schaaf RMT RT

/.

y7

Paraaf taxateur
[12]



rrermram-nmiasResiduete waarde berekening

Project informatie 
Scenario
Kadastraal bekend Schoten, sectie C, nummer S85 gedeeltelijk
Oppervlakte bestaande bouw 0 m1
Perceelgrootte 3736 m*
Te realiseren BVO
Aantal 59 Begane grond 703
Parkeerplaatsen 95 le 584
BVO totaal 7038 2e-10e 5751
Waardepeildatum 20 maart 2015
Waarde totaal (output) € 1.384.192 € 197 per m* bvo € 371 per mJ perceel grondquote 13,6%

Programma opbrengsten
Onderdeel Soort GBO totaal Woonopp. GBO Prijs/m1 V.O.N. Prijs V.O.N. Aantal Totaal €von Huur/mnd Huur/jr Huur/jr tot
Appartement A le-4e 276 69 € 2.300 € 158.700 4 € 634.800 775 € 9.300 € 37.200
Appartement A 5e - 10e 414 69 € 2.600 € 179.400 6 € 1.076.400 800 € 9.600 € 57.600
Appartement B le-4e 392 98 € 2.200 € 215.600 4 € 862.400 900 € 10.800 € 43.200
Appartement B 5e-10e 588 98 € 2.300 e 225.400 6 € 1.352.400 925 € 11.100 C 66.600
Appartement C 810 81 € 2.350 € 190.350 10 € 1.903.500 825 € 9.900 € 99.000
Appartement 0 1008 112 C 2.400 € 268.800 9 C 2.419.200 1075 e 12.900 C 116.100
Appartement Dl 128 128 e 2.300 € 294.400 1 C 294.400 1150 c 13.800 € 13.800
Appartement E 702 78 € 2.500 € 195.000 9 € 1.755.000 800 € 9.600 € 86.400
Appartement F 520 52 € 2.850 € 148.200 10 € 1.482.000 700 € 8.400 C 84.000
Totaal 4838 € 2.422 gem 59 € 11.780.100 € 603.900
Parkeerplaatsen le per appartement € 7.500 59 € 442.500
Parkeerplaatsen overig / gemeenschappelijk gebruik € 3.000 36 € 108.000 € 35 c 420 € 15.120
Totaal opbrengt VON inclusief BTW € 12.330.600
Af; BTW VON verkopen € 2.140.021 € 619.020
Verkoopopbrengst ex BTW € 10.190.579

Totaal BVO 7038
Bouwkosten 1022 per m 2 bvo 1124 per m2 bvo ind bijk kosten
Stichtingskosten € 7.192.836
Bijkomende kosten / toeslagen € 719.284 10% RGW

€ 80.750 £ 850,00 95
Totaal € 7.992.870 per m2gbo per m2 bvo grondquote
RGW C 2.197.709 € 454 € 312 18,7%
Sloopkosten opstallen €
Saneringskosten asbest €

€
Bodemonderzoek vervolg €
Asbest onderzoek €
Bouwrijp maken €
Aanleg verhardingen / verkeersruimte €
Groen- en Watervoorzieningen €
Kabels en leidingen €
Archeologie onderzoek €
Kosten archeobgie €
Flora en Fauna €
Geluidsonderzoek € 1.000
Verkeersonderzoek € 800
Voorbereidingskosten en toezicht €
Overig €
Kosten bovenwijks €
Rente kosten periode bouwrijp maken €
Kosten planschade € -
Subsidies € -
Winst / risico € 395.606 5%
Subtotaal overige kosten € 397.406
Totale kosten € 8.390.276
RGW € 1.800.303

Résumé
Verkoopwaarde € 10.190.579
Stichtingskosten € 8.390.276 € 1.192 per m2 € 397 perm*
Pacht correctie Per woning € 30.514
RGW € 1.800.303 RGW per m* perceel € 482
Grondquote 17,67% RGW per m* bvo € 256

! rentekosten op de grond 
; rentekosten op de bouw

135.023
167.888
58.901

6,0% € 
6,0% € 

0,50% €

)g jaren
1.800.303 1,25 
7.994.670 0,35 

11.780.100 €
Marketingkosten
Advieskosten / juridische kosten / oprichting WE 
Kosten notaris ivm von verkopen

5000
8000

41300
Subtotaal € 416.111
RGW vrij op naam start bouw C 1.384.192
Overdrachtsbelasting en levering 0 <
RGW start bouw c 1.384.192

•uitgangspunt is levering van bouwgrond tegen 21%

Overige waarde componenten 

Totaal waarde scenario verkoop

Grondquote 
RGW per m* perceel 
RGW per m* bvo

13,6%
371
197

C 23.461 
per woning



Vervolg berekening scenario verhuur / beleggingswaarde

Verhuuropbrengst bruto € 619.020

Verhuuropbrengst netto € 563.308
Vrij op naam (obv NAR) 5,00% € 11.266.164
% leegwaarde 91%
BTW € 1.955.285
Verkoopwaarde 
Stichtingskosten 
Pacht correctie

9.310.879 
8.390.276 €

RGW
Grondquote

920.604
9,89%

1.192 per m2 €
Per woning 
RGW per m1 perceel 
RGW per m* bvo

397 per ms
15.603

246
131

Opslag rente over grondkosten gedurende bouw 
Aanname rentekosten op de grond 
Aanname rentekosten op de bouw 
Verhuurkosten

Advieskosten / juridische kosten / oprichting WE

108.018 
398.135 

38.350 < 
2000 
6000 

15000

bedrag jaren
6,0% € 1.800.303 1,00
6,0% € 7.994.670 0,83

59 6 650

Subtotaal C 567.503
RGW vrij op naam start bouw € 353.101
Overdrachtsbelasting en levering 0 C •uitgangspunt is levering van bouwgrond tegen 21%
RGW start bouw € 353.101
Overige waarde componenten Grondquote 

RGW per m2 perceel 
RGW per m1 bvo

€ 5.985
per woning
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen

Betreft: SCHOTEN C 585 2-2-
Jaap Edenlaan 1 2024 BW HAARLEM 12:5

Uw referentie: Jaap Edenlaan 1
Toestandsdatum: 30-1-2015

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal object: 
Locatie:

Ontstaan op: 

Ontstaan uit:

2015
)7:17

SCHOTEN C 585 
12 ha 72 a 50 ca 
103710-491555
BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE) RECREATIE - SPORT
Jaap Edenlaan 1
2024 BW HAARLEM
Jaap Edenlaan 2
2024 BW HAARLEM
Jaap Edenlaan 3
2024 BW HAARLEM
Jaap Edenlaan 4
2024 BW HAARLEM
Jaap Edenlaan 5
2024 BW HAARLEM
Jaap Edenlaan 7
2024 BW HAARLEM
Jaap Edenlaan 8
2024 BW HAARLEM
Jaap Edenlaan 9
2024 BW HAARLEM
Jaap Edenlaan 10
2024 BW HAARLEM
21-7-2009

SCHOTEN C 579 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.
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Kadaster

Betreft;

Uw referentie: 
Toestandsdatum:

SCHOTEN C 585
Jaap Edenlaan 1 2024 BW HAARLEM
Jaap Edenlaan 1
30-1-2015

2-2-2015
12:57:17

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente Haarlem 
Brinkmannpassage 81 
2011 NZ HAARLEM 
Postadres:

Zetel:

Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in 
brondocument:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in 
brondocument:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in 
brondocument:
Recht ontleend aan;
Eerst genoemde object in 
brondocument:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in 
brondocument:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in 
brondocument:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in 
brondocument:

[Nog niet (votledig) verwerkte brondocum

Postbus: 511 
2003 PB HAARLEM 
HAARLEM

84 STN01/34505 d.d. 3-8-1987 
SCHOTEN D 145

HYP4 2073/106 reeks HAARLEM 
SCHOTEN C 106

84 STN01/34499 d.d, 3-8-1987 
SCHOTEN C 105

84 STN01/34485 d.d. 3-8-1987 
SCHOTEN C 6

HYP4 2073/105 reeks HAARLEM 
SCHOTEN C 8

84 STN01/34501 d.d. 3-8-1987 
SCHOTEN C 272

84 STN01/34497 d.d. 3-8-1987 
SCHOTEN C 97

ten:
HYP4 8826/48 reeks AMSTERDAM

d.d. 27-8-1987
VERWERKING STUK TIJDELIJK STOPGEZET 
HYP4 8825/4 reeks AMSTERDAM 

d.d. 26-8-1987
VERWERKING STUK TIJDELIJK STOPGEZET 
HYP4 9555/25 reeks AMSTERDAM 

d.d. 24-4-1989
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 9700/31 reeks AMSTERDAM 

d.d. 14-8-1989
VERWERKING STUK TIJDELIJK STOPGEZET 
HYP4 10459/46 reeks AMSTERDAM 

d.d. 23-4-1991
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
ACG 4934 d.d. 28-6-1994 
REKTIFIKATIE-STUK 
HYP4 12734/26 reeks AMSTERDAM 

d.d. 20-3-1995
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 13218/12 reeks AMSTERDAM 

d.d. 22-12-1995
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
4D 327 reeks AMSTERDAM 
VOORLOPIGE AANTEKENING 
HYP4 18749/42 reeks AMSTERDAM 

d.d. 2-7-2003
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Kadaster

Betreft: SCHOTEN C 585 2-2-2015
Jaap Edenlaan 1 2024 BW HAARLEM 12:57:17

Uw referentie: Jaap Edenlaan 1
Toestandsdatum: 30-1-2015

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.





Printlijst Uitwisseling wonen - Ge-archiveerde woonobjecten Aantal: 18 Datum: di 3/2/2015 
Eigen selectie

Aanbiedingstekst Koopprijs

Botterboulevard
36
2022GA
HAARLEM

2 Soortweg SR 
2024CN 
HAARLEM

3 Sportweg 5P 
2024CN 
HAARLEM

Gerard
Revestraat 17
2025EN
Haarlem

5 Gerard
Revestraat 9
2Ü25EN
Haarlem

Harry
Mulischstraat
197
2025EM
Haarlem

7 Generaal 
Sooorlaan 121 
2025NA 
HAARLEM

8 Land in Zicht - 
Beryl 6203 
Oong 
2022EG 
HAARLEM

Wopp Type object

(m2)
12lm2 appartement/flat Nabij het centrum van koopsom

Haarlem op de oude € 387,50Q;- 
jachthavenlocatie aan v.o.n. 
de Botterboulevard in 
Haarlem hebben

Transactieprijs

HAARLEM € 339.000.-

"Parksight" is zonder
k.k.
Servicekosten:

enige twijfel één van € 285,-
de mooiste 
appartemen

Wonen op unieke vraagprijs
locatie in het € 325.000,-
Schoterbos met alle k.k.
voorzieningen Servicekosten:
(supermarkt, £ 277,-
sportaccomodaties,
zwe

Liefhebbers van vraagprijs
ruimte, comfort en € 274.000,-
dynamisch wonen v 
opgelet! Speciaal voor 
u heeft Ymere 'De Delft 
Ho

lOem2 appartement/flat Liefhebbers van vraagprijs
ruimte, comfort en € 271.000,-
dynamisch wonen v.o.n.
opgelet! Speciaal voor 
u heeft Ymere ‘De Delft 
Ho

94m2 appartement/flat Liefhebbers van vraagprijs €
ruimte, comfort en € 265.000,-
dynamisch wonen k.k.
opgelet! Speciaal voor Servicekosten:
u is ’De Delft Hoog & C 185,-
Laag

mmmm. iö2m2 appartement/flac GELIJKVLOERS EN 
wnnFRN vunNFN rMODERN WONEN IN 
EEN UNIEK 
APPARTEMENT.

Op de 2e verdieping 
van het appartem

91m2 appartement/fiat Land in Zicht - Beryl

De verkoop van de 
laatste 25
koopappartementen 
van het
nieuwbouwproject

vraagprijs 
€ 259.500,- 
k.k.

koopsom 
€ 247.000,- 
v.o.n.

9 Jan
Campertstraat
68
2025GZ
HAARLEM

10 Karei
Doormanlaan
15
2024HK
HAARLEM

aopartement/flat Leef! onbezorgd in dit vraagprijs € 242.500, - 
hoogwaardig, € 250.000,-
energiezuinig en k.k.
duurzaam gebouwde Servicekosten: 
appartementencomplex € 135,- 
met Poli

appartement/flat Dit LICHTE en
MODERNE 3-kamer 
HOEKAPPARTEMENT 
met ZONNIG BALKON 
op het ZUIDOOSTEN 
ligt op de le verd

vraagprijs C 230.000,-
€ 250.000,-
k.k.
Servicekosten:
€ 130,-

Prijs DatumMutatie Soort Popp Looptijd Aantal 
(m2) object (m2) slaapkamers
€3.202,-2014/01/02 portiekflat 436 dgn 3

€ 2.600,- 2014/10/28 portiekflat 82 dgn 2

€ 2.440,- 2014/07/25 portiekflat 1361 2
dgn

€2.537,- 2014/03/21 galerijflat 1055
dgn

€ 2.509,- 2014/03/21 galerijflat dgn

€2.713,- 2014/04/30 portiekflat 345 dgn 2

€ 2.471,- 2014/03/28 galerijflat 1.28 dgn 2

€ 2,714,- 2014/12/02 portiekflat 79 dgn 2

€ 2,694,- 2014/10/28 galerijflat UI dgn 3

€ 2,644,- 2015/01/09 galerijflat 409 dgn 2

11 Van Deiftwijk 
Bouwnummer 
15 15 Oong 
2025DT 
HAARLEM

12 Marsmanplein 
174
2025DV

13 Dokter De 
Liefdestraat 41 
2025DZ 
HAARLEM

14 Dokter De 
Liefdestraat 33 
2025DZ 
HAARLEM

87m2 appartement/flat Mooi wonen komt vraagprijs € 224.400,- 
steeds dichter bij! € 224.400,- 

v.o.n.
Dit tussenappartement 
is bereikbaar via de 
binnentuin of

appartement/flat Meubels kopen en vraagprijs € 217.500,-
verhuizen maar!! € 224.900,-

k.k.
Dit heerlijke 3 kamer Servicekosten: 
hoekappartement aan € 130,- 
het vernieuwde Ma

appartement/flat DOKTER DE vraagprijs € 215.000.-
LIEFDESTRAAT 41 € 199.000,-

k.k.
Goed onderhouden Servicekosten:
royaal 3-kamer HOEK- € 136,-
appartement (78 m2- 
bouwjaar 2

aopartement/flat Dokter de Liefdestraat vraagprijs € 211.000,-
33 te Haarlem € 225.00Q,-

Verbouwen is niet 
nodig! Uw spullen in- 
en uitpakken is

e 2.579,- 2014/06/18 galerijflat

£ 3.346,- 2014/11/20 portiekflat

€ 2.756,- 2014/12/08 portiekflat

€ 2.813,- 2014/05/22 portiekflat

1400 2
dgn

106 dgn 2

22 dgn 2

592 dgn 2



15 Dokter De 
üefdestraat 
107
2025DZ
HAARLEM

appartement/flat NASD HET FRAAI 
OPGEKNAPTE 
MARSMANPLEIN 
MODERN 3
KAMERAPPARTEMENT 
MET BALKON OP HET 
WESTEN.

vraagprijs £207,000,-
€ 215.000,-
k.k.
Servicekosten:
€ 127,-

D
16 Marsmanpiein 

118
2025DV
HAARLEM

17 Dokter De 
Liefdestraal 55 
2025D2 
HAARLEM

appartement/flat NOG ENKELE koopsom € 195.000,-
APPARTEMENTEN, PER € 187.500,- 
DIRECT BESCHIKBAAR! v.o.n.

Aan het Marsmanpiein 
heeft HBB 
Planontwikke

appartement/fiat Uitstekend
onderhouden 3 kamer 
appartement op de le 
etage gelegen met 
royaal balkon, 
eigen parkee

vraagprijs £ 187.500,-
€ 192.500,-
k,k.
Servicekosten:
€ 135,-

18 P.C.
Boutensstraat
226
2025LR
HAARLEM

80m2 appartement/fiat Zeer aantrekkelijk en vraagprijs € 180.000,-
luxe 2 kamer € 189.000,-
(voorheen 3 kamer) k.k.
hoekappartement op 
de 5e verdieping met 
royaal

€ 2.760," 2014/04/22 galerijflat

£ 2.031,- 2014/03/05 portiekflat

£ 2.500,- 2014/10/04 galerijflat

€ 2.250,- 2014/04/01 portiekflat

27 dgn 2

736 dgn 2

96 dgn 2

289 dgn .1



Appartement NVM

Aantal verkopen en mediane transactieprijs
€250.000

€200.000

€ 150.000

€ 100.000

€50.000

€0

Bron: NVM

Verkooptijd en verschil vraag/verkoopprijs

Bron: NVM

2010-4 2011-4 2012-4 2013-4 2014-1 2014-2 2014-3 2014-4

— ——--- -------------------------------
Aantal verkocht 159 148 144 151 181 214 222 249

Transactieprijs € 188.400 € 180.900 € 161.300 € 159.500 € 172.300 € 174.900 € 174.900 € 185.500

Verkooptijd 111 153 164 165 193 157 152 128

Verschil vr-trprijs 4,9% 5,2% 5,9% 5,0% 5,5% 4,9% 4,9% 4,3%

7
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