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verkoopdocumenten Egelantier. Op 25 november 2019 is de verkoop Egelantier 
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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

Het Inlichtingendocument Selectiefase verkoop Egelantier vast te stellen.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Op 21 november 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verkoopdocumenten Egelantier. Op 25 

november 2019 is de verkoop Egelantier officieel gestart met de publicatie van het Selectiedocument op 

TenderNed. De verkoopprocedure kent openbare verkoop met voorselectie- en toewijzingsfase te verkopen.  

 

In het selectiedocument zijn uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, minimumeisen en referenties 

geformuleerd, op basis waarvan een definitieve selectie van drie tot maximaal vijf gegadigden volgt. Op 16 

december 2019 sloot de termijn voor het indienen van vragen over het selectiedocument. Het 

Inlichtingendocument is de gemeentelijke beantwoording van de ingediende vragen van gegadigden.   

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/21-november/18:30/Vaststellen-verkoopdocumenten-Egelantier
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Na de selectie worden de geselecteerde gegadigden uitgenodigd een inschrijving in te dienen. De toewijzing 

vindt plaats op basis van visie, grondbod, kwaliteit en globaal plan. Ingediende inschrijvingen worden 

beoordeeld en gerangschikt op de beste prijs-kwaliteit verhouding. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 
1. Het Inlichtingendocument Selectiefase verkoop Egelantier vast te stellen.  

 

3. Beoogd resultaat 

Het college heeft als doel de Egelantier te verkopen en te transformeren tot een hotel. De locatie in de 

binnenstad, de ligging ten opzichte van de musea en de aard van het gebouw maken het hiervoor zeer 

geschikt. Door in te zetten op kunst en cultuur en de nabijheid van horeca en middenstand biedt deze 

ontwikkeling een kans voor de gemeente om het toerisme te stimuleren. De doelstellingen zijn: 

1. de realisatie van een hotel voor minimaal 55% van het totale bruto vloeroppervlak; 

2. de realisatie van minimaal tien kleine stadswoningen; 

3. de realisatie van cultureel-maatschappelijke voorzieningen voor minimaal 1500 m2 van het totale 

bruto vloeroppervlak.   

 

4. Argumenten 
Een openbare verkoop, het opstellen van selectie- en toewijzingscriteria en de uiteindelijke verkoop zijn 

collegebevoegdheden (ingevolge artikel 160, eerste lid onder e Gemeentewet). Voorafgaand aan het 

publiceren van het Inlichtingendocument wordt het door het college vastgesteld.  

5. Kanttekeningen 

Alternatieven voor logistiek/bevoorrading Kleine Houtstraat 

In het Inlichtingendocument wordt op één punt afgeweken van de vooraf vastgestelde verkoopkaders. Dit 

betreft de logistiek/bevoorrading van onder andere de hotelfunctie. Laden en lossen is conform het 

bestemmingsplan (art 22.1) uitsluitend toegestaan aan de zijde van de Kleine Houtstraat 126. De Kleine 

Houtstraat is toegankelijk voor bevoorradingsverkeer. Hier zijn (bevoorrading) venstertijden van toepassing. 

De gemeente staat open voor alternatieven. Indien gegadigden laden en lossen op een andere manier 

wensen in te vullen, kan geen gebruik gemaakt worden van de wijzigingsbevoegdheid en dient dit via een 

andere planologische procedure te worden gerealiseerd. 

 

6. Planning 

Nadat het college het Inlichtingendocument heeft vastgesteld wordt deze woensdag 8 januari 2020 op 

TenderNed gepubliceerd. Op maandag 10 februari 2020 sluit de termijn voor het indienen van de 

aanmeldingen in de selectiefase. Eind maart 2020 volgt de definitieve selectie van de drie tot vijf gegadigden.      

 

7. Bijlage 
A – Inlichtingendocument Selectiefase verkoop Egelantier 

 


