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Geachte leden van de commissie Ontwikkeling,
Rijk en gemeente werken al geruime tijd toe naar de verkoop van het complex de
Koepel door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Inmiddels zijn de Nota van Ambities
en Eisen, en de verkoopprocedure gericht op openbare verkoop gereed. Op 23 juni jl.
zijn deze documenten aan u voorgelegd: de Nota ter vaststelling door de raad, als
kader voor de toekomstige bestemmingsplanwijziging. De verkoopprocedure ter
informatie, omdat dit de procedure van het Rijk betreft.
Het College heeft de mogelijkheid om van de openbare verkoopprocedure af te
wijken indien ze het pand nodig acht voor een publiek/maatschappelijk doel.
Volgens deze “reallocatieprocedure” krijgt de gemeente dan voorrang om het
complex te kopen van het Rijk tegen marktconforme prijs.
Het College overweegt van deze mogelijkheid gebruik te maken ten behoeve van de
realisatie van een University College door Panopticon. het College wil dit alleen
onder de voorwaarde dat het complex middels een AB-BC constructie direct wordt
doorverkocht aan Panopticon, tegen dezelfde prijs.
Het College wil hierbij uw standpunt meenemen. Daarom heb ik u voor 23 juni de
vraag voorgelegd:
“Moet het college de samenwerkingsovereenkomst met het Rijk, gericht op openbare
verkoop van de Koepel door het Rijk, opschorten om te proberen tot
overeenstemming te komen met het Rijk en Panopticon over een AB-BC constructie,
waarbij de gemeente de Koepel koopt en voor hetzelfde bedrag rechtstreeks
doorverkoopt aan Panopticon voor het realiseren van de University College? ”
Naar aanleiding van deze voorliggende vraag, en de voorgelegde stukken, heeft u op
23 juni de volgende verzoeken gedaan:
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1. Maak voor de commissie inzichtelijk of er nog andere partijen zijn die voor een
AB-BC constructie in aanmerking kunnen komen.
2. Onderzoek of de gemeente gebruik kan maken van haar voorkeursrecht om de
Koepel te kopen.
3. Doe een voorstel voor aanscherping van de Nota van Ambities en Eisen en de
verkoopprocedure, en neem daarbij de volgende punten mee:
Nota van Ambities en Eisen:
a. Een verplicht minimum percentage maatschappelijke bestemming, waarbij
gedacht wordt aan 30 - 50%;
b. Een beperking van het aantal vierkant meters kantoor;
c. Een beperking van het aantal vierkante meters wonen;
d. Toevoegen van groen.
Verkoopprocedure:
a. Minimum score op ieder criterium van 4 wordt minimumscore van 6;
b. Na beoordeling op kwaliteit worden niet de 5 partijen met de hoogste score,
maar de 3 partijen met de hoogste score uitgenodigd om een bod te doen.
Met deze brief kom ik na afstemming met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) tegemoet
aan uw verzoeken:
1. Verzoek 1: hiervoor is de beschikbare informatie op een rij gezet. Het betreft
een overzicht van informatie die bij het RVB is binnengekomen in het kader van
de marktconsultatie, en een overzicht van partijen die daarnaast bij de gemeente
hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het complex De Koepel. Een
toelichting op deze informatie en beantwoording van uw verzoek treft u op
pagina 4.
In de bijlagen vindt u de volgende informatie:
- Bijlage 1: Uitvraag marktconsultatie;
Bijlage 2: Samenvatting beantwoording vraag 2 van de marktconsultatie:
meest relevant voor uw verzoek;
Bijlage 3: Volledige overzicht inschrijvingen marktconsultatie;
Bijlage 4: Overzicht geïnteresseerden die zich bij de gemeente hebben
gemeld met indien bekend een beeld van hun visie op de Koepel.
- Bijlage 5: Reactie RVB
Het RVB had behoefte te reageren naar aanleiding van uw verzoek en de
verzamelde informatie. De integrale reactie van RVB vindt u in bijlage 5.
2. Verzoek 2: Hiervoor heeft de stadsadvocaat onderzoek gedaan. Haar
bevindingen en mijn beantwoording van uw verzoek leest u op pagina 5.
3. Verzoek 3: Hiervoor heb ik op basis van uw suggesties een voorstel gedaan aan
het RVB voor het aanscherpen van de Nota van Ambities en Eisen en de
Verkoopprocedure. Dit voorstel is bijgevoegd in bijlage 6. Het RVB heeft laten
weten waarin zij wel en niet kan meegaan. De reactie van RVB en mijn
conclusie ten aanzien van verzoek 3 leest u op pagina 6 en 7.
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Ik ga ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben om tot een standpunt te
komen ten aanzien van de vraag die voorlag in de Cie van 23 juni de Nota van
Ambities en Eisen. Tegelijk realiseer ik me dat ik u weer van veel informatie voorzie
in dit toch al complexe dossier. Mocht u behoefte hebben aan een nadere toelichting,
dan beantwoorden mijn ambtenaren uw vragen graag in een volgende technische
sessie.

Met vriendelijke groet,

*
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1. Maak voor de commissie inzichtelijk of er nog andere partijen zijn die voor
een AB-BC constructie in aanmerking kunnen komen.
Dit is inzichtelijk gemaakt door het geven van een overzicht van informatie die bij
de gemeente bekend is omtrent ideeën voor de Koepel. Er zijn twee bronnen van
informatie: inschrijvingen op de marktconsultatie en partijen die zich parallel aan
en/of onafhankelijk van de marktconsultatie hebben gemeld bij de gemeente.
Belangrijk hierbij te vermelden is dat in deze fase aan geïnteresseerde niet gevraagd
is om plannen in te dienen voor het complex de Koepel. Partijen worden pas
verzocht om plannen in te dienen op het moment dat de openbare verkoopprocedure
van start gaat. Deelname aan de marktconsultatie is op geen enkele wijze verbonden
aan deelname aan of voorwaarde voor de openbare verkoopprocedure. Partijen die
niet hebben deelgenomen aan de marktconsultatie kunnen alsnog deelnemen aan de
openbare verkoopprocedure, partijen die bij de marktconsultatie ideeën beschrijven
voor de Koepel kunnen met een geheel ander plan deelnemen aan de openbare
verkoopprocedure.
Marktconsultatie
Er hebben zich 20 partijen aangemeld voor de marktconsultatie, waarvan 11 partijen
daadwerkelijk een inschrijving hebben ingediend. Deze partijen zijn op verschillende
wijzen omgegaan met deze vragen. Sommigen hebben per thema hun visie gegeven,
anderen hebben iedere subvraag expliciet beantwoord, weer anderen komen niet of
slechts gedeeltelijk op de thema’s terug. De volledige inschrijvingen op de
marktconsultatie vindt u geanonimiseerd terug in bijlage 3.
Het RVB staat erop dat de inschrijvingen op de marktconsultatie anoniem blijven, de
stukken zijn daarom geanonimiseerd.
Voor uw verzoek is met name relevant:
de visie van partijen op thema 2: De functionele invulling van de locatie
daarbinnen met name subvraag 1: Welk concept voor het gehele complex en/of
de koepel staat u voor ogen op deze locatie?
Een samenvatting van de visies op thema 2, en waar mogelijk specifiek op subvraag
1, van alle partijen die stukken hebben ingediend voor de marktconsultatie vindt u in
bijlage 2. Voor de volledigheid zijn ook de complete inschrijvingen bijgevoegd in
bijlage 3.
Overige door de gemeente ontvangen informatie
Naast de marktconsultatie heeft een aantal partijen zicht gemeld bij de gemeente
en/of het Rijksvastgoedbedrijf. Een overzicht van de informatie die de gemeente
heeft ontvangen, met per partij de strekking van hun bericht vindt u in bijlage 5.
Conclusie ten aanzien van verzoek 1
Uit de informatie uit de marktconsultatie en informatie separaat ontvangen, heeft het
college geconcludeerd dat er één partij in aanmerking kan komen voor de
reallocatieprocedure, namelijk Panopticon met het plan voor de University College.
De reden hiervoor is dat dit plan het vereiste publiek-maatschappelijke doel nastreeft
en invulling geeft aan de motie van D66, CDA, VVD en GroenLinks omtrent de
mogelijkheden van een University College in Haarlem.
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De reallocatieprocedure houdt in dat de gemeente het betreffende Rijksvastgoed
koopt van het Rijk ten behoeve van het publiek-maatschappelijke doel. De enige
wijze waarop het college hier invulling aan wil geven is middels een AB-BC
constructie, omdat de gemeente dan niet langdurig eigenaar wordt.
2. Onderzoek of de gemeente gebruik kan maken van haar voorkeursrecht om
de Koepel te kopen.
Hierover is eerder een technische vraag gesteld. De stadsadvocaat zegt hierover het
volgende:
Er wordt voldaan aan de vereisten voor het vestigen van een voorkeursrecht op
grond van de WVG: de grond heeft een niet-agrarische bestemming in het
bestemmingplan en het huidige gebruik is in strijd met de bestemming volgens het
bestemmingsplan (gebruik is huisvesting vluchtelingen en/of leegstand; de
bestemming is maatschappelijk “penitentiaire inrichting”). Een van de doelen van
de WVG is het waarborgen van de regiefunctie van de gemeente bij het realiseren
van aan de gronden toegedachte bestemming. De vestiging van het voorkeursrecht
zou daarmee in overeenstemming zijn.
Wij zien als risico dat de gemeente de Samenwerkingsovereenkomst met de staat
heeft gesloten; de afspraken die daarin zijn gemaakt zijn niet te rijmen met het
vestigen van het voorkeursrecht. De gemeente moet er rekening mee houden dat de
staat het besluit waarmee het voorkeursrecht wordt gevestigd, bij de bestuursrechter
zal kunnen aantasten op grond dat de gemeente wanprestatie pleegt en dat het
besluit daarom in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Indien de staat geen bezwaar heeft tegen het beëindigen van de SOK en het vestigen
van het voorkeursrecht, is een risico voor de gemeente dat de prijs die de gemeente
aan de staat moet betalen, hoger is dan de prijs die de gemeente ontvangt bij de
verkoop. Bovendien zal de gemeente gedurende een periode eigenaar van het
vastgoed worden, tenzij over de termijn van levering met de Staat afspraken zijn te
maken.
Conclusie ten aanzien van verzoek 2
Technisch gezien kan de gemeente gebruik maken van de wet voorkeursrecht
gemeenten met als doel om de koepel te kopen. Echter de stadsadvocaat ziet daarbij
het risico dat het Rijk het voorkeursrecht bij de rechter zou kunnen betwisten. Reden
hiervoor is dat de gemeente in 2014 een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten
met het Rijk gericht op verkoop waarin de gemeente stelt dat ze de Koepel niet wil
kopen. De samenwerkingsovereenkomst en de afspraak dat de gemeente het complex
niet koopt stroken met het beleid van de gemeente om zoveel mogelijk gemeentelijk
vastgoed te verkopen en geen nieuw vastgoed aan te kopen. Nu op deze afspraken
terugkomen met behulp van de wet voorkeursrecht gemeenten zou gezien kunnen
worden als onbehoorlijk bestuur.
Bij verkoop van Rijksvastgoed hebben gemeenten, naast de wet voorkeursrecht
gemeenten, een andere mogelijkheid om voorrang te krijgen op private partijen:
wanneer het Rijk vastgoed afstoot worden andere overheidsorganen (waaronder
gemeenten) bij voorrang in de gelegenheid gesteld dit vastgoed te kopen. Deze
reallocatieprocedure is vastgelegd in de Regeling Materieel Beheer 2006. Hiermee
wordt beoogd dit onroerend goed een optimale herbestemming in de publieke sfeer
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te geven. Voorwaarden zijn dat het vastgoed wordt ingezet voor een publiekmaatschappelijk doel en dat de verkoop geschied tegen marktconforme prijs.

3. Doe een voorstel voor aanscherping van de Nota van Ambities en Eisen en
de verkoopprocedure
De Nota van Ambities en Eisen is conform samenwerkingsovereenkomst opgesteld
in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), en wordt door de raad
vastgesteld omdat de nota het kader vormt voor de bestemmingsplanwijziging. De
verkoopprocedure is opgesteld door het RVB in afstemming met de gemeente. Het is
de verkoopprocedure van het RVB, omdat het RVB eigenaar en daarmee verkopende
partij is.
Op uw verzoek ben ik opnieuw met het RVB in gesprek gegaan over de kaders zoals
vastgelegd in de Nota van Ambities en eisen en over de verkoopprocedure. Op basis
van uw suggesties heb ik een voorstel voor aanscherping gedaan aan het RVB (zie
bijlage 6). Na gesprekken is daar een definitief voorstel voor aanpassing uit voort
gekomen, door het RVB als volgt verwoord:

“1. Nota van Ambities en Eisen
Toevoegen aan de eisen op pagina 39:
1.1
Minimaal 20% van de vierkante meters bruto vloeroppervlak' van het
complex na herontwikkeling dient bestemd te worden voor de functie
maatschappelijk/cultureel.
1.2
Van het totaal aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak van het complex
na herontwikkeling, mag maximaal 80% bestemd worden voor de functie
wonen.
1.3
Van het totaal aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak van het complex
na herontwikkeling, mag maximaal 20%> bestemd worden voor de functie
kantoor.
1.4
Aan eis 1 wijzigen: Het huidige voorplein krijgt een verblijfsfunctie zonder
parkeren en met een groen karakter.
Opmerking bij 1.1:
20%o komt neer op ruim 4.000 m2 bvo maatschappelijk/ culturele functies. Dat lijkt
meer dan voldoende gelet op de behoefte in Haarlem en de locatie. Deze
aanvullende eis van 4.000 m2 komt er op neer dat er ca. 1.000 m2 bvo extra
maatschappelijke/ culturele functies in de plannen moet worden gerealiseerd dan de
eerder door de stuurgroep goedgekeurde nota van ambities en eisen.
Het R VB wil daarbij benadrukken dat zij bij een verkoop aan de gemeente
contractueel vast zal leggen dat eventuele meerwaarde bij doorverkoop, die
bijvoorbeeld kan ontstaan door wijziging van bovengenoemde percentages, volledig
ten gunste komt van het Rijksvastgoedbedrijf.

1 Bruto Vloer Oppervlak volgens NEN 2580 i.p.v. Verhuurbaar Vloer Oppervlak
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2. Selectieleidraad verkoopprocedure
De opmerkingen die vanuit de raad zijn meegegeven zijn voor ons niet acceptabel
omdat dit resulteert in minder en wellicht te weinig partijen die een bod kunnen
uitbrengen; bij de bovenvermelde nadere eisen de kans groter is dat dit resulteert in
minder haalbare plannen; (met deze twee punten komt de haalbaarheid van een
openbare verkoop in het geding)
En tot slot:
er lang onderhandeld is met de gemeente over deze selectieleidraad. Het
eindresultaat is een totaalpakket. Als er een onderdeel uit dat pakket verandert
betekent dat dat dan consequenties heeft voor andere onderdelen van het pakket. ”
Conclusie ten aanzien van verzoek 3
Helaas ziet het RVB geen mogelijkheden voor aanscherping van de
verkoopprocedure. De gemeente Haarlem heeft evengoed een meer dan gebruikelijke
invloed op de verkoop van dit vastgoed dat niet ons eigendom is: Haarlem mag 1 van
de 3 leden van de selectiecommissie leveren en levert ambtelijke ondersteuning aan
de technische commissie.
In de aanscherping van de Nota van Ambities en Eisen is veel bereikt:
het RVB gaat akkoord met 20% m2 BVO maatschappelijk/cultureel, waar 30%
m2 VVO was voorgesteld.
Het percentage vierkante meters wonen wordt gemaximeerd op 80% in plaats
van 70%.
De voorgestelde maximering van de kantoor-vierkante meters is overgenomen
door RVB.
Het voorstel tot vergroening van het voorplein heeft het RVB overgenomen met
een andere formulering: niet “groen voorplein” maar “voorplein met groen
karakter” om te voorkomen dat partijen plannen indienen met groene tegels.
Dit verzekert dat ten minste 4.000 m2 BVO een maatschappelijk/culturele invulling
krijgt en dat het kantorenprogramma zeer beperkt blijft. Ook krijgt minimaal een
derde deel van het onbebouwde oppervlak een groen karakter. Hiermee wordt de
gewenste herontwikkelrichting versterkt.

