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Geachte leden,

Door uw commissie is eind 2015 de vraag gesteld inzicht te krijgen in lopende 
contracten over verkoop van gemeentegrond aan ontwikkelende partijen inzake de 
rentevergoedingen. Dit naar aanleiding van de bespreking van de gewijzigde 
verkoop van een kavel grond in het project Pim Mulier Stadion.
Deze technische vraag is in december beantwoord, waarvoor ik verwijs naar de 
vermelding in de raadsaam van 8 december 2015, zie bijlage A.
In uw vergadering van 18 februari 2016 heeft u voor een aantal door u genoemde 
projecten de stand van zaken gevraagd. Ik heb u hierover geïnformeerd in mijn brief 
van 14 maart 2016, zie bijlage B.
Voor zover het woningbouwlocaties betreft is de stand van zaken van deze 
projecten ook terug te lezen in onze voortgangsrapportage Woningbouw zoals die 
laatstelijk op 17 maart aan u commissie ter kennisneming is voorgelegd. 
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurliike-stukken/2016024337-3- 
Voortgangsrapportage-woningbouw.pdf
Om het beeld compleet te maken treft u in bijlage C nog een overzicht van 
projecten aan waarbij ook afspraken met ontwikkelende partijen zijn gemaakt, maar 
waarbij geen reserveringsvergoeding of rentevergoeding speelt en daarom niet in de 
lijst van 8 december 2015 waren opgenomen.
Met deze laatste lijst is het beeld compleet gemaakt. Ik hoop u hiermee voldoende 
te hebben geïnformeerd.

Met vriéndelijke groet,

J. van Spijk

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14 023



Vraag:
Zijn er op dit moment nog contracten waar een reserveringsvergoeding of een soortgelijke 
renteclausule van toepassing is?

Toelichting projecten:
Als gevolg van de kredietcrisis moest er bij veel projecten heronderhandeld worden. Om deze reden 
konden er geen uniforme afspraken gemaakt worden in de projecten. In de lopende projecten zijn de 
volgende afspraken gemaakt.

Entree
1. De grond wordt in 10 fasen afgenomen {met een uitloop naar maximaal 12 fasen).
2. Vanaf 1/1/15 wordt een jaarlijkse inflatie van 1,5% over de koopsom per fase berekend tot het 

moment van afname van de grond.
3. Vanaf 1/1/14 wordt een reserveringsvergoeding van 5% over de resterende boekwaarde inclusief 

kapitaallasten (zijnde 6.900.000 per 1/1/14) in rekening gebracht.
4. Facturering vindt plaats aan het begin van ieder kwartaal.

Azieweg / Pre Wonen
1. Afname 2 kavels grond uiterlijk 31/12/16.
2. De overeenkomst is recent gesloten en komt binnenkort ter instemming langs de raad.
3. Per 1/1/16 wordt de rekenrente over de grondexploitatie vergoed tot moment van afname grond.
4. Facturering vindt plaats aan het begin van ieder kwartaal

Meerwijk /Ymere
1. Ivm kredietcrisis heeft Ymere hun bouwplan moeten herzien.
2. Grond wordt afgenomen bij 70% voorverkoop.
3. Streefdatum is uiterlijk 31/12/16. Over betaling van rente na deze datum wordt thans nog 

onderhandeld.
4. Koopovereenkomst is in de maak en komttzt ter instemming langs de raad.

Ripperda
1. Start bouw is het moment van tekenen koopovereenkomst en betaling van de koopsom.
2. Indien betaling later plaatsvindt, wordt rente over de koopsom in rekening gebracht ( Euribor 

eenmaandsrente vermeerderd met 2,5 %).
3. Indien het verkooppercentage van de woningen lager is dan 70% hoeft de ontwikkelaar geen 

overeenkomst te sluiten.
4. Ten aanzien van de voorverkoop ligt er een inspanningsplicht bij de ontwikkelaar.
5. Indien de ontwikkelaar hier niet aan voldoet wordt er rente in rekening gebracht (Euribor 

eenmaandsrente vermeerderd met 2,5 %).

Waarderpolder Noordkop
1. koper "Esthetisch Verantwoord Vastgoed BV" uit Alkmaar.
2. Fleeft een bouwplan voor een perceel aan de Flofmanweg in de Noordkop.
3. Reserveringskosten: 2% van de koopsom per half jaar, van 1 juli tot 31 december 2015.
4. Per halfjaar wordt beoordeeld of de reservering wordt doorgezet.



Waarderpolder Mincklersweg e.o / Nieuwe energie
Uit het contract uit 2006:
1. De koopprijs zal vanaf 1 november 2003 tot het moment van betaling van de koopprijs 

respectievelijk een gedeelte daarvan worden verhoogd met een enkelvoudige rente van 5% per 
jaar.

2. Geen reserveringskosten die op jaar basis worden afgerekend, wel indexering grondprijs met 5% 
per jaar

DSK
1. Koopovereenkomst is goedgekeurd door de raad,
2. Afname grond medio 2016.
3. Aanbetaling van 10.000,- heeft plaatsgevonden.
4. Wordt verrekend met koopsom bij afname grond.
5. Koopsom wordt geïndexeerd met consumentenindex vanaf 1 maart 2015 tot moment van 

levering.
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Voortgang diverse projecten

Geachte leden.

Tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling op 18 februari 2016 is er 
door de heer Berkhout een overzicht gevraagd betreffende de voortgang van diverse 
projecten in Haarlem. De commissie heeft aan dit verzoek nog een aantal projecten 
toegevoegd. Zoals toegezegd heb ik navraag gedaan over de huidige stand van 
zaken die u hieronder kunt lezen.

Oost / Waarderpolder
Nieuwe Energie
De gemeente heeft eind november en eind december 2015 twee brieven aan de 
eigenaar gestuurd. Die komt namelijk haar afspraken niet na die gemaakt zijn in het 
kader van het door de gemeente verkregen recht van 2e hypotheek in maart 2015.
Dit heeft geleid tot een gesprek met de eigenaar. De eigenaar heeft daarop de 
overdracht van het resterende deel van de aandelen (40%) in werking gezet maar 
heeft daarvoor de medewerking nodig van financier Syntrus. Vooralsnog werkt 
Syntrus niet mee en stelt een aantal randvoorwaarden. We dreigen hierdoor in een 
patstelling te komen waarbij de gemeente geen partij is, want geen eigenaar.
Op 27 januari 2016 heeft het college advies ingewonnen bij onze advocaat over de 
te volgen aanpak. Het college kiest ervoor via haar publiekrechtelijke rol de 
bescherming van het industrieel erfgoed af te dwingen. De vooraanschrijving voor 
het opnieuw' opleggen van de last onder dwangsom is verstuurd d.d. 23 februari jl. 
Precair daarbij is dat het college de mogelijke ontwikkeling van een nieuw initiatief 
niet wil dwarsbomen, want dit is het vliegwiel voor verdere ontwikkeling van 
Nieuwe Energie-terrein.

Noordkop
De Noordkop kent een hoge boekwaarde na de investeringen van de afgelopen jaren 
in het bouwrijp maken van het gebied. Prioriteit ligt bij het verkopen van grond 
voor bedrijven.
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Haarlem

Afgelopen jaar is er een aantal maatregelen ondernomen om de verkopen te 
versnellen:

De aangrenzende bedrijven hebben het aanbod gekregen om uit te breiden; 
Andere delen van de Waarderpolder zijn uit exploitatie gehaald om schaarste 

in de polder te creëren, ieder bedrijf wordt geleid richting de Noordkop;
Een advertentie is geplaatst in het Financieel Dagblad;
De huisvestingscoach heeft de opdracht om de grond onder de aandacht te 

brengen bij potentiële klanten.
Deze maatregelen hebben geleid tot interesse vanuit de markt en de verwachting is 
dat er meerdere verkopen plaatsvinden in 2016. De afgelopen maanden zijn vier 
aanbiedingen gedaan aan bedrijven die zich willen vestigen in de Noordkop.
In de markt is voornamelijk vraag naar percelen van 1.000 m2 tot 1.500 m2. 
Onderzocht wordt hoe we die het beste kunnen faciliteren in de Noordkop en of de 
verkaveling daar goed op aansluit.

Centrum
Beresteyn
Initiatief hiervoor ligt bij eigenaar Pinnacle. Die heeft een plan in voorbereiding en 
is hierover in gesprek met de gemeente. Medio 2016 zal er meer duidelijkheid zijn 
over voornemens van Pinnacle waarna terugkoppeling aan de raad kan worden 
gegeven van het initiatief en de rol van de gemeente bij dit plan.

Brinkmann
De verkoopprocedure is vastgesteld en het pand staat op de markt. De raad is eind 
2015 geïnformeerd over de stand van zaken door het college. Momenteel zijn er 
diverse biedingen zijn gedaan. De raad zal begin april in beslotenheid geïnformeerd 
worden over de gedane biedingen en het nog te doorlopen vervolgtraject.

Schalkwijk
Tjaden
hi het kader van de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan heeft de 
rechtbank Noord Holland de partijen de opdracht gegeven tot een financieel en 
haalbaar plan te komen.
De nota van uitgangspunten is vastgesteld door het college en is op 18 juni 2015 ter 
bespreking naar de commissie ontwikkeling gestuurd.
De wethouder heeft toegezegd dat maximaal 39 dure koopwoningen worden 
gebouwd op het Tjaden terrein. Ver der heeft hij toegezegd dat het beeld- 
kwaliteitsplan ter bespreking wordt voorgelegd aan de commissie ontwikkeling. 
Bataks bv is bezig om een beeldkwaliteitsplan en een schetsplan op te stellen. Het 
initiatief voor de uitwerking ligt bij de eigenaar van de grond.
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VNU-gebouw
De eigenaar van de Ceylonpoort (VNU-gebouw) is bezig een plan te ontwikkelen. 
Hij is aan het onderzoeken welke optie hij uit kan werken voor de parkeeroplossing. 
We zijn ambtelijk met de eigenaar in overleg.



Noord
Quality Bakers
In 2015 is een intentieovereenkomst tussen Amvest en de gemeente gesloten. Deze 
overeenkomst is ter informatie naar de commissie ontwikkeling gestuurd.
Amvest heeft voor deze locatie een concept stedenbouwkundige visie opgesteld. 
Amvest en de gemeente willen de ontwikkeling nu ter hand nemen. Binnenkort 
(komend kwartaal) komt er een startnotitie en een plan van aanpak voor het project. 
Het beschrijft de te volgen procedure, waarbij de participatie- en inspraakmomenten 
en de besluitmomenten helder vast komen te liggen.

Deli
Met ontwikkelaar AM wordt binnenkort een intentieovereenkomst gesloten. Het 
doel is een integrale ontwikkeling (woningbouw) van het Deliterrein en het 
aangelegen voormalig Shellterrein. Deze overeenkomst wordt ter informatie aan de 
commissie ontwikkeling gestuurd. De volgende stap is het maken van een concept 
ontwerp bouwplan en een nieuw bestemmingsplan.

Sterrencollege (Verspronckweg ISO)
De huidige eigenaar De Key heeft het complex in een tender te koop aangeboden. 
Ontwikkelaars hebben tot 21 maart 2016 de tijd om te reageren.

ZuidWest
EKP-terrein (Westergracht)
Plaza West Haarlem BV herontwikkelt het voormalig EKP-terrein tot een gemengd 
stedelijk gebied met wonen en detailhandel.
Voortgang is in 2015 gestagneerd. Reden hiervoor was onvoldoende onderbouwing 
van de vergunningsaanvraag. Dit heeft geleid tot een bezwarenprocedure. Tijdens 
de bezwarenprocedure kwam de melding dat de locatie van eigenaar is veranderd. 
De nieuwe eigenaar zal een nieuw/aangepast plan opstellen en dient hiervoor 
nieuwe vergunningsaanvragen in (nieuwe ontwikkelaar, nieuw proces). In maart 
2016 is de verwachting een overeenkomst af te sluiten met de ontwikkelaar over 
o.a. het kostenverhaal. De ontwikkelaar verwacht de omgevingsvergunning 
aansluitend in juni 2016 aan te vragen.

Ik ga er vanuit bij deze uw vragen te hebben beantwoord. Indien er nog overige 
vragen zijn over de status van woningbouwprojecten dan zijn deze terug te vinden 
in de voortgangsrapportage woningbouw.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Spijk
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Aanvullend op de notitie van 8 december 2016 kunnen nog de volgen de projecten worden 
genoemd waar de gemeente overeenkomsten heeft gesloten over (voorgenomen) verkoop van 

gemeentegrond in projecten.

Italielaan : Pre Wonen,
Herbouw ca 81 woningenstructuurvisie, als onderdeel van de visie 
Europawijk-zuid 2015. Gaat om een ruiling van gronden.

V.d. Beltstraat : Elan Wonen
intentieovereenkomst herstructurering complexen in de
Boerhaavewijk. De herverkaveling vraagt om een grondruil tussen 
gemeente en Elan Wonen

Prof Donderslaan : Lidl
intentieovereenkomst voorgenomen uitbreiding Lidl op 
gemeentegrond, e.e.a voorbehoud instemming/uitwerking 

uitbreiding.

Schalkstad : Herontwikkeling Winkelcentrum Schalkstad
De gemeente is met de CwE een samenwerkingsverband aangegaan 
voor de herontwikkeling van het winkelcentrum Schalkstad
Het samenwerkingsverband bv Schalkstad beheer heeft 
deelovereenkomsten gesloten met eigenaren om de uitvoering van 
het ontwikkelplan mogelijk te maken.

Tempelierstraat/Raamsingel Herontwikkeling parkeerterrein en HKB gebouw door de gemeente
Haarlem en HBB. Realisatieovereenkomst is in 2010 gesloten.

Deliterrein: 2007- Aangepast SPVE ( wat voorziet in integrale ontwikkeling van 
het Deliterrein) vastgesteld door de Raad. 2011-gemeente, Pre
Wonen en BAM zijn echter niet tot overeenstemming gekomen en uit 
elkaar gegaan. BAM is inmiddels gefuseerd en gaat verder onder de 
naam AM; Eind 2013 heeft een 7-tal ontwikkelaars, waaronder AM.
AM heeft een schetsontwerp gemaakt dat stedenbouwkundig goed 
inpasbaar is op deze locatie. AM is eigenaar van het naastgelegen 
voormalige shellterrein. Dit maakt een integrale ontwikkeling van 
beide percelen mogelijk. 2016- aangaan intentieovereenkomst met
AM voor de herontwikkeling van het Deliterrein.


