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Geachte leden,  

 

 

Met deze brief wil het college u informeren over de hernieuwde verkoop van de 

panden Teding van Berkhoutstraat 42-46.  

 

Reeds in maart 2008 heeft het college besloten tot verkoop van deze slooppanden 

met verdere toebehoren aan Rafter BV, Slaperdijkweg 74 uit Haarlem. De koopprijs 

destijds bedroeg € 215.000,--  kosten koper exclusief 6% overdrachtsbelasting. Het 

college verzocht hierop de commissie in te stemmen met deze prijs en het 

onderhandse karakter van de verkoop. De commissie stemde hiermee destijds in.  

 

Omdat de panden gekraakt waren kon er toen niet geleverd worden. De koper greep 

de gekraakte status en de hiermee samenhangende complicaties bij levering van de 

panden aan om opnieuw in onderhandeling te gaan over de prijs van het gekochte. 

Binnen de kaders van het redelijke bleek een overeenstemming met Rafter niet 

langer haalbaar. Hierop werd deze overeenkomst door de gemeente ontbonden. 

Door de SP (juni 2009 ) en Actiepartij en Partij Spaarnestad (juli 2009) zijn 

hierover destijds vragen gesteld die door mij zijn beantwoord. 

 

De panden staan reeds lange tijd leeg, tot groot ongenoegen van de directe 

omgeving. Het is dan ook van het grootste belang voor de buurt om ten spoedigste 

tot sloop en herbouw van de woningen over te gaan.  

 

De panden zijn daarom opnieuw weer aangeboden ter verkoop. Recentelijk werd 

een koper gevonden. Dubbel D Vastgoed v.o.f. is bereid de panden af te nemen 

voor een bedrag van € 217.500,- kosten koper en exclusief overdrachtsbelasting. De 

koper wil snel over gaan tot sloop en nieuwbouw. Een nieuw besluit vergt kostbare 

tijd. 

 

 

 

 

Gemeente Haarlem 
 

Jan Nieuwenburg 
Wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting, en Verkeers- en 

Vervoersbeleid  

  

 
 

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511  2003 PB  Haarlem 

 

 
Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling 

Datum 

Ons kenmerk 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

E-mail 

Onderwerp 

 

 
CONCEPT 

datum paraaf 

2 maart 2010 

STB/PM 2010/46004 

W. van Dijk 

023 511 3912 

w.v.dijk@haarlem.nl 

verkoop panden Ted. Van Berkhoutstraat 42 - 46 

mailto:w.v.dijk@haarlem.nl


 

 

 

 

 

 

 

De koopsom (die hoger ligt dan de koopsom in maart 2008) geeft geen aanleiding 

voor een nieuw besluit. De openbare inschrijving waarlangs de verkoop tot stand is 

gekomen vertegenwoordigt ten slotte ruimere voorwaarden dan in de eerdere 

onderhandse verkoop. Het wordt door het college daarom niet noodzakelijk geacht 

voor deze transactie een nieuwe nota in te dienen. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

 

Jan Nieuwenburg 


