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Raadsvergadering

1. Samenvatting
Wat willen we bereiken?
Met de aankoop van de grondeigendommen en daarmee de verplaatsing van het
recyclingbedrijf Van Groningen (hierna genoemd : Van Groningen) aan de Staringstraat en
Bergsmastraat te Nieuw-Vennep willen we ruimte creëren om de herontwikkeling van
bedrijventerrein de Pionier/Bols te Nieuw-Vennep mogelijk te maken. We nemen met de
verplaatsing de overlast van dit bedrijf voor de omgeving (milieu- en verkeershinder) weg en
kunnen de locatie ontwikkelen. Daarnaast ontstaan, door het wegnemen van milieuhinder in
het gebied, kansen op nieuwe initiatieven voor herstructurering en transformatie.
Wat gaan we daarvoor doen?
We besluiten tot het aankopen van de percelen van Van Groningen met de kadastrale
nummers E2955, E3762, E3843, E3844, E3002, E3809, E3810, E3840, E3808, E3764,
E3766, E3767, E3807, E3812 en E3839 (hierna te noemen: eigendommen) met een totale
oppervlakte van 13.981 m 2 • We sluiten daartoe een koopovereenkomst met Van Groningen.

Kaart 1: aan te kopen percelen van Van Groningen te Nieuw-Vennep
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Tevens stellen we apart aan de raad voor een planologisch voorbereidingsbesluit te nemen
met betrekking tot bedrijventerrein de Pionier met het oog op de herontwikkeling ervan.
Hiermee voorkomen we dat er planologisch juridisch ontwikkelingen worden gefaciliteerd die
de mogelijke herontwikkeling op het terrein van Van Groningen, maar ook voor het gehele
bedrijventerrein de Pionier, zouden kunnen beperken of belemmeren.
Wat mag het kosten?
Om tot overeenstemming te komen, is door deskundigen een taxatie gemaakt van alle
eigendommen van Van Groningen op bedrijventerrein de Pionier (bijlage 2). Over dit bedrag
is overeenstemming bereikt en daarom willen we de voorliggende koopovereenkomst
aangaan met Van Groningen. In bijlage 1 is de financiële paragraaf verder uitgewerkt.
Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Wij zijn bevoegd om over de aankoop te besluiten. Wij sluiten een koopovereenkomst met
het voorbehoud dat de raad het benodigde krediet voteert en dat Gedeputeerde Staten van
de Provincie Noord-Holland de transactie goedkeurt. De gemeenteraad is verantwoordelijk
voor het autoriseren en vrijgeven van het benodigde krediet. De wethouder Economische
zaken is het eerste aanspreekpunt voor deze aankoop. Daarnaast zijn de wethouder Wonen
en de wethouder Ontwikkeling en herstructurering bedrijventerreinen direct betrokken,
evenals de wethouder Financiën.
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
Nadat de raad heeft besloten om het krediet beschikbaar te stellen, zal conform de
koopovereenkomst, de juridische levering plaatsvinden en wordt de betaling aan Van
Groningen verricht.
De raad zal uiterlijk in het vierde kwartaal van 2018 worden gevraagd een grondexploitatie
vast te stellen voor de locatie van Van Groningen. Ook zal de raad gevraagd worden haar
kaderstellende en besluitende rol te vervullen bij de planologische procedure die volgt op het
voorbereidingsbesluit.
Wat betekent dit voor de herindeling Haarlemmermeer - Haarlemmerliede en
Spaarnwoude? (Preventief toezicht/beleidsharmonisatie)
Deze aankoop valt onder het preventief toezicht in het kader van de samenvoeging omdat
door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten is dat alle onroerendgoedtransacties
onder het preventief toezicht vallen, tenzij sprake is van een transactie die past binnen een
vastgestelde rendabele grondexploitatie. Het voorgenomen besluit is ambtelijk voorgelegd
aan de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en aan de provincie Noord-Holland. De
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kan instemmen met het voorgenomen besluit.
De provincie Noord-Holland gaat ambtelijk akkoord met het voorgenomen besluit.
Harmonisatie is niet van toepassing op dit voorstel omdat het een gebiedsgebonden project
betreft met uitsluitend lokale effecten.
2. Voorstel
Collegebesluit(en)
Het college heeft besloten om:
1. in te stemmen met de aankoop van de percelen van Van Groningen met de kadastrale
nummers E2955, E3762, E3843, E3844, E3002, E3809, E3810, E3840, E3808, E3764,
E3766, E3767, E3807, E3812 en E3839 met een totale oppervlakte van 13.981 m , onder
voorbehoud van het beschikbaar stellen van het benodigde krediet door de raad en onder
voorbehoud van goedkeuring Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
2
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2. de Stedenbouwkundige herstructureringsopgave bedrijventerrein de Pionier / Bolsterrein,
RV 2010.0002053, vastgesteld d.d. 18 februari 2010 te actualiseren;
3. conform artikel 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bijlagen
'Financiële paragraaf', 'Koopovereenkomst gronden bedrijventerrein de Pionier', inclusief
de bijlagen die bij deze overeenkomst horen en 'taxatierapport'. De geheimhouding wordt
opgelegd op grond van artikel 10, tweede lid, onder b van de Wet openbaarheid van
bestuur: economische en financiële belangen van de gemeente;
4. met een separaat voorstel de raad voor te stellen conform artikel 25, lid 3, Gemeentewet
de geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering op grond van
artikel 10, tweede lid, onder b van de Wet openbaarheid bestuur: economische of
financiële belangen van de gemeente op de bijlagen 'Financiële paragraaf,
'Koopovereenkomst gronden bedrijventerrein de Pionier', inclusief de bijlagen die bij deze
overeenkomst horen en 'taxatierapport'.
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om onder
voorbehoud van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland:
1. een krediet te autoriseren van € 7.190.000,- en in 2018 vrij te geven voor de aankoop van
de eigendommen van Van Groningen en deze kosten voor zover mogelijk te dekken uit
de verwachte gronduitgifte;
2. hiertoe de 14 kredietverstrekking voor het begrotingsjaar 2018 vast te stellen.
e

3. Uitwerking
Wat willen we bereiken?
De herontwikkeling van bedrijventerrein De Pionier kent een lange geschiedenis. De
gemeenteraad heeft in 2005 een voorkeur uitgesproken om het bedrijventerrein te
herontwikkelen als gemengd woon-werkgebied. Daarna heeft de gemeente het initiatief
genomen om, onder verplaatsing van het daarop gevestigde bedrijf van Van Groningen
Nieuw-Vennep B.V., tot verwerving van de bedrijfslocatie te komen, omdat de aanwezigheid
van een bedrijf uit de milieucategorie van Van Groningen Nieuw-Vennep B.V. in verband met
de daarvoor vereiste geluidzonering, die herontwikkeling verhindert. Tot een verwerving is
het toen niet gekomen.
In 2010 is een stedenbouwkundig herstructureringsplan vastgesteld door de raad
(Stedenbouwkundige herstructureringsopgave bedrijventerrein de Pionier / Bolsterrein, RV
2010.0002053, vastgesteld d.d. 18 februari 2010) waarin uitgangspunten zijn geformuleerd
voor verbetering van het terrein. Met dit plan werd invulling gegeven aan een meer
realistische, meer organische en gedoseerde herstructurering. De uitgangspunten zijn geen
blauwdruk maar bieden kansen aan ondernemers om het gebied te ontwikkelen. Dit
herstructureringsplan voegde uitgangspunten ter verbetering van het gebied toe aan het
toen geldende masterplan uit 2000. Met het plan werd beoogd dat de herontwikkeling tot
woningbouw opbrengsten zou generen, die ten gunste kunnen komen van herstructurering
van bedrijventerrein de Pionier en het Bolsterrein.
De essentie van dit plan was een geleidelijke verkleuring van het gebied van een
bedrijventerrein met bedrijven in hogere milieu categorieën naar een gemengd gebied met
wonen en bedrijvigheid. De raad heeft in 2010 tevens besloten om het scenario "beperken
belemmeringen" in te zetten. Dit betekende dat belemmeringen van bijvoorbeeld geluid nu
en in de toekomst ingeperkt zouden worden, waardoor woningbouw op het Bolsterrein
gerealiseerd kan worden en herontwikkeling van bedrijventerrein de Pionier mogelijk zou
worden. Voor het bedrijventerrein ging het dan met name om de herprofilering van de
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randen van het terrein. Het merendeel van de overige delen van het terrein kunnen
gerevitaliseerd worden, gericht op behoud van bestaande bedrijvigheid.
Binnen het huidige bestemmingsplan, dat vanaf 2013 vigerend is, kunnen bestaande
bedrijven nieuw vastgoed realiseren en kan op het Bolsterrein woningbouw worden
ontwikkeld. Tevens kan er op delen van bedrijventerrein de Pionier (met name de randen)
herprofilering plaatsvinden. Voor het overige is revitalisering van privaat vastgoed gericht op
behoud van bestaande bedrijvigheid.
De aanpak van de herstructurering ging uit van een revitalisering en herprofilering van het
gebied en bestond uit twee fasen met te onderscheiden stappen, te weten:
fase 1 - is gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en zonering
(kwaliteitsslag);
fase 2 - is gericht op de daadwerkelijke herstructurering/transformatie van de terreinen.
Zowel wij als Van Groningen zijn van mening dat het bedrijf niet meer optimaal is gevestigd.
Het recyclingbedrijf kwam door de realisatie van de wijk Getsewoud midden in NieuwVennep te liggen terwijl het vroeger aan de rand van het dorp lag. Gezien de zwaarte van
het bedrijf qua verkeersbewegingen, verkeersveiligheid en de geluidsoverlast, is dit geen
wenselijke situatie omdat:
1. op bedrijventerrein de Pionier ook een sportschool, fietsenwinkel en
gezondheidscentra zijn gevestigd en doordat het Herbert Visser College als grote
school met haar nieuwbouw pal naast het terrein ligt, zijn het zware vrachtverkeer en
het lokale fietsverkeer gemengd.
2. de geluidszonering van bedrijventerrein de Pionier is het belangrijkste obstakel dat
verdere invulling van deze fase belemmerd. Het bedrijf Van Groningen is daar met
zijn samenhangende milieuzonering voor een belangrijk deel debet aan.
3. aan fase 1 is de afgelopen jaren invulling gegeven. De openbare ruimte heeft, met
behulp van subsidies van de Provincie Noord-Holland, een kwaliteitsverbetering
doorgemaakt. Verder zijn milieuzones van bedrijven zoveel mogelijk ingeperkt in het
planologisch regime. Tot een duidelijke herontwikkeling (fase 2) is het nog niet
gekomen. Weliswaar zijn er diverse marktinitiatieven gerealiseerd, zoals een
gezondheidscentrum. Echter, de beoogde functiemix en transformatie naar "wonen",
zoals vastgesteld in het ruimtelijk concept, is nog niet goed van de grond gekomen.
De verwachting is dat het beter van de grond komen met de verplaatsing van Van
Groningen.
Van Groningen ziet met de ontwikkelingen in zijn omgeving belemmeringen om zijn bedrijf
verder te ontwikkelen, vooral vanwege beperkingen op het gebied van milieu en verkeer.
In 2014 is met Van Groningen de intentieverklaring getekend om een verplaatsing van het
bedrijf nader te onderzoeken. Afgelopen jaren zijn er voortdurend gesprekken gevoerd met
Van Groningen om tot overeenstemming te komen over aankoop van zijn eigendommen op
bedrijventerrein de Pionier en daarmee dus verplaatsing van het bedrijf. Daartoe heeft er
een taxatie plaatsgevonden en is er gezocht naar nieuwe locaties voor het bedrijf. Recent
zijn we met elkaar tot overeenstemming gekomen. In dat kader willen we een
koopovereenkomst aangaan met Van Groningen. Voor de kosten van de aankoop is krediet
benodigd. We hebben in de koopovereenkomst het voorbehoud opgenomen dat de raad
hiervoor krediet verstrekt.
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Het recyclingbedrijf Van Groningen wil vertrekken van bedrijventerrein De Pionier om ruimte
te maken voor herontwikkeling. Hiermee worden de geluidsoverlast en problemen met
betrekking tot verkeersveiligheid voor een groot deel opgelost. Verder kan de betreffende
locatie grotendeels worden ontwikkeld en ontstaan er tevens mogelijkheden om de
herontwikkeling in de omgeving conform het stedenbouwkundig herstructureringsplan nader
invulling te geven. De leefbaarheid in het gebied zal erop vooruitgaan. Het is nog niet
duidelijk waar het bedrijf Van Groningen zich zal vestigen omdat Van Groningen eerst
zekerheid wil hebben over de verkoop van zijn eigendommen. De verantwoordelijkheid voor
de hervestiging van het bedrijf ligt bij Van Groningen
IVaf gaan we daarvoor doen?
Voor de aankoop van Van Groningen gaan we een koopovereenkomst aan waarin is
bepaald dat we alle eigendommen van Van Groningen op bedrijventerrein de Pionier
aankopen onder de voorwaarden zoals overeengekomen in de koopovereenkomst.
De overeenkomst is als bijlage 3 bijgevoegd bij dit voorstel.
Wat mag het kosten?
Ten behoeve van de verplaatsing van Van Groningen is een schadeloosstellingsadvies
(taxatie) opgesteld. Het uitgangspunt van de taxatie is de onteigening van Van Groningen op
de huidige locatie, waarna Van Groningen op een andere locatie zijn bedrijf kan opbouwen
en voortzetten. Met deze taxatie zijn we tot overeenstemming gekomen met Van Groningen
over aankoop van alle eigendommen en verplaatsing van het bedrijf.
Er is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie en de conclusie is dat er
vervuiling aanwezig is. We komen overeen met Van Groningen dat hij de percelen op eigen
kosten saneert zodat de bodem en het grondwater voldoen aan de normen voor
industriekwaliteit.
De ambtelijke kosten met betrekking tot de aankoop worden gedekt uit het gevoteerde
krediet dat reeds beschikbaar is voor het investeringsproject herstructurering Pionier en
Bolsterrein.
Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Wij zijn bevoegd om over de aankoop te besluiten. Wij sluiten een koopovereenkomst met
het voorbehoud dat de raad het benodigde krediet voteert en dat Gedeputeerde Staten van
de Provincie Noord-Holland de transactie goedkeurt. De gemeenteraad is verantwoordelijk
voor het autoriseren en vrijgeven van het benodigde krediet. De wethouder Economische
zaken is het eerste aanspreekpunt voor deze aankoop. Daarnaast zijn de wethouder Wonen
en de wethouder Ontwikkeling en herstructurering bedrijventerreinen direct betrokken,
evenals de wethouder Financiën.
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
Nadat de raad heeft besloten om het krediet beschikbaar te stellen en de Gedeputeerde
Staten van de Provincie Noord-Holland de transactie heeft goedgekeurd, zal conform de
koopovereenkomst de juridische levering plaats vinden en de betalingen aan Van Groningen
worden verricht.
De raad zal in het vierde kwartaal van 2018 worden gevraagd een grondexploitatie vast te
stellen voor de locatie van Van Groningen. Voorwaarde hierbij is dat de grondexploitatie in
hetzelfde jaar wordt vastgesteld als de eerste betaling plaatsvindt.
Ook zal de raad gevraagd worden haar besluitende rol te vervullen bij de planologische
procedure die volgt op het voorbereidingsbesluit.
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Risicoparagraaf
Wij zijn van mening dat aan de aankoop van de eigendommen van Van Groningen risico's
zijn verbonden, deze risico's worden verder toegelicht in bijlage 1 'Financiële paragraaf. Bij
de aankoop van de eigendommen van Van Groningen houden we een percentage van de
koopsom achter om de financiële risico's af te dekken. Dit bedrag wordt pas uitbetaald bij
correcte feitelijke levering van de grond.
Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?
Deze onroerendzaaktransactie betekent niets voor de MRA, omdat er geen relatie is met de
regionale samenwerking binnen de MRA.
Participatie en communicatie
De verplaatsing van Van Groningen is besproken met Ondernemersvereniging
Haarlemmermeer Zuid (OVHZ). Zij vindt de aankoop en verplaatsing van Van Groningen
een positieve ontwikkeling voor het gebied. Er is wel aangegeven dat er aandacht moet zijn
voor de bestaande ondernemers in het gebied op het bedrijventerrein in relatie tot de
toekomstige herontwikkeling van het gebied.
Na goedkeuring van de aankoop van de gronden van Van Groningen zal er met de
bestaande ondernemers in het gebied overleg volgen over de gebiedsontwikkeling op het
terrein. Met deze gesprekken willen we ook inzicht krijgen in de toekomstplannen die de
ondernemers zelf hebben.

4. Ondertekening
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
, de burgemeester,

drs. Carel Brugman

Bijlage(n):

1. Financiële paragraaf - geheim
2. Taxatierapport, d.d. maart 2017 - geheim
3. Koopovereenkomst gronden bedrijventerrein de Pionier - geheim

