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Onderwerp: Ontwikkeling Business Centre Mooie Nel, project Noordkop Waarderpolder

Geachte heer Pelt,

Op 18 maart 2019 heeft u de gemeente per mail laten weten geen gebruik meer te maken van de 
optie die u had voor de verwerving van een kavel aan de Watze Hilariusweg.
Daarnaast heeft u op 8 januari 2019 de gemeenteraad een brief geschreven waarin u aangeeft dat de 
gemeente de ontwikkeling van uw 'Business Centre Mooie Nel' onmogelijk maakt. U geeft aan dat de 
gemeente in 2008 heeft toegezegd het bedrijf Vermaire te willen verplaatsen en het terrein naast uw 
kavel op te knappen. Nu dat niet is gebeurd, vraagt u de gemeenteraad om een alternatieve locatie. 
Daarnaast stelt u vragen over de optievergoeding. Ook heeft u op 6 februari tijdens de commissie 
Ontwikkeling een mondelinge toelichting op deze brief gegeven. De commissie heeft het college 
gevraagd uw brief schriftelijk te beantwoorden. In deze brief leest u onze reactie.

Ten eerste
Ten eerste willen we benadrukken dat het college van Haarlem altijd positief heeft gestaan 
tegenover de door u beoogde ontwikkeling van het Business Centre. Het duurzame karakter en de 
groeiende vraag naar gedeelde werkruimtes, waren voor het college destijds reden af te zien van het 
vastgestelde uitgifte beleid om alleen kavels te verkopen aan eindgebruikers. Door zowel de 
huisvestingscoach van parkmanagement als accountmanagers van de gemeente Haarlem zijn diverse 
partijen naar u door verwezen met als doel de door u beoogde ontwikkeling tot een succes te maken.

Verplaatsing Vermaire
U geeft aan dat de gemeente u in 2008 heeft toegezegd het bedrijf Vermaire te verplaatsen. De 
gemeente bestrijdt dat deze toezegging is gedaan. De gemeente heeft in haar archieven niets terug 
kunnen vinden over een toezegging aan u overeen verplaatsing van het bedrijf Vermaire; noch van 
een voornemen tot het beëindigen van de verhuur van de kavel aan Vermaire. Daarnaast is door u 
niet schriftelijk vastgelegd dat verplaatsing van Vermaire een voorwaarde is voor aankoop van het 
kavel aan de Watze Hilariusweg. In de gesprekken op 14 januari en 1 maart jl. hebben de heer Lodder 
en mevrouw Buisman u verzocht om de door de gemeente gedane toezegging schriftelijk aan te 
leveren. Deze toezegging hebben wij tot op heden niet ontvangen. Verder is geconstateerd dat het
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gebruik van de kavel als parkeerterrein voor auto's, overeenkomstig is met het gebruik zoals in het 
bestemmingsplan Bedrijventerrein Waarderpolder is vastgelegd.
Overigens is het parkeren door Vermaire op het openbaar gebied op dit moment sterk afgenomen 
onder meer door handhaving door de gemeente Haarlem.

Alternatieve locatie
In uw brief vraagt u of de gemeenteraad bereid is om mee te werken aan een alternatieve locatie. 
Helaas is er in de Waarderpolder geen alternatieve locatie beschikbaar. Over de niet verkochte kavels 
in de Waarderpolder/Noordkop vinden reeds gesprekken plaats met geïnteresseerde kopers.

Optievergoeding
Sinds 1 april 2011 had u een (betaalde) optie op de kavel aan de Watze Hilariusweg. Tot eind 2017 
betaalde u hiervoor een optievergoeding van 1% per jaar over de grondprijs. Enkele jaren zijn hiervan 
uitgezonderd, toen betaalde u geen optievergoeding. Rekening houdend met de slechte 
vastgoedmarkt is de optieregeling voor u diverse keren verlengd. Aan u is vanwege de afspraak in 
20111% reserveringsvergoeding in rekening gebracht hoewel dit in de nota grondprijzen 2016/2017 
reeds 2% was. In 2017 is de optie met 1% reserveringsvergoeding beëindigd. Per 1 maart 2018 heeft 
u een nieuwe optie genomen. Voor deze optie wordt in lijn met de nota grondprijzen 2016/2017 2% 
reserveringsvergoeding in rekening gebracht. Bij het aangaan van deze optie is aangegeven dat deze 
slechts eenmaal verlengd kon worden en is vervallen per 1 maart 2019. Zowel op 14 januari als op 1 
maart jl. heeft de gemeente aangeven dat indien u niet afneemt, de gemeente zich vrij acht om de 
locatie aan een ander te verkopen. Op uw verzoek is deze termijn verlengd tot uiterlijk 18 maart 
2019. U heeft de gemeente op 18 maart per mail laten weten geen gebruik te maken van de optie.
De gemeente neemt contact met u op over de betaalde optievergoeding.

Teruggave leges
Op uw verzoek is u een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van het business center. De 
gemeente is bevoegd om deze leges tot een maximum van 25 % te retourneren wanneer er binnen 2 
jaar de vergunning door de aanvrager wordt ingetrokken. Deze termijn is inmiddels verstreken 
waardoor restitutie van leges niet mogelijk is.

Vragen?
Als u over deze brief vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met Sandra Buisman, 
procesmanager via bovenstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet.
Namens het college van burgemeester en wethouders,


