
Stichting Belangenbehartiging Wijkraad Welgelegen 
Inspreekreactie over het voornemen tot verkoop door de gemeente van het zogeheten Alditerrein 
Commissie Ontwikkeling, d.d. 23 oktober 2014  
 

Pagina 1 van 1 

Ondanks de onduidelijke informatie met een raadsstuk uit 2010, geheimhouding van plan en financiële 
onderbouwing, is de casus van de verkoop duidelijk. Op hoofdlijnen: 
a. De gemeente krijgt te weinig geld voor haar grond 
b. De gemeente verkwanselt een deel van haar historische stad 
c. Inspraak is een wassen neus 
 
Ad a. De uitgangspunten van de verkoop zijn nadelig voor de gemeente Haarlem. Voor het gemak is 
vanwege de vergelijkbare grootte van de percelen de berekening in tweeën gedeeld. De oppervlakte mag 
dan nagenoeg even groot zijn, de potentiële waarde is dat echter niet: 
− Het eigendom van de gemeente heeft met haar ligging aan met name de Raamsingel een hogere 

potentiële opbrengst (uitzicht, bezonning) dan het eigendom van HBB aan de Tempeliersstraat 
(verkeerslawaai lijnbussen, buitenruimte op het noorden). Elke m2 woonprogramma – waaraan de 
verkoopprijs is gekoppeld - levert aan de Raamsingel zeker € 400-500,= per m2 meer op. Dit 
duurdere programma op eigendom van de gemeente levert een hogere opbrengst op (van €  700-
875.000,=, op basis van circa 14 appartementen van 100-125 m2) 

− Het eigendom van de gemeente is onbebouwd; dat van HBB is nagenoeg helemaal volgebouwd 
en heeft dus ook meer sloopkosten e.a. (van circa € 100-150.000,=) dan de gemeente 

− Aan de betere Raamsingel zijn grotere woningen mogelijk dan aan de Tempeliersstraat. Dat 
betekent dus minder gebouwde parkeerplaatsen voor het programma op het Aliditerrein. Circa 5-6 
parkeerplaatsen minder dan voor een vergelijkbaar volume aan de Tempeliersstraat leidt tot 
minder kosten (van circa € 125-150.000,=) 

Samenvattend laat de gemeente hier de verrekening van zeker een miljoen euro liggen, waar de 
Haarlemse burger voor opdraait. 
 
Ad b. De gemeente Haarlem is hoedster van haar cultuurhistorische en economische waarden in de stad, 
die bestaat door afwisseling van functies en menging van oude en nieuwe gebouwen. Zij gaat hieraan 
voorbij en doet met deze verkoop juist afbreuk aan de kwaliteit van het gebied: 
− Met sloop van het HKB-gebouw verdwijnt er weer een stuk historie uit het straatbeeld. Het is 

onterecht om het HKB-gebouw in de huidige staat af te doen als niet waardevol, om deze 
planvorming mogelijk te maken. Ook de Greiner een stukje verderop, heeft er ooit zo uit gezien en 
is nu een parel in de buurt 

− Het programma aan de Tempeliersstraat bestaat uit appartementen. Vooral de begane grond van 
de Tempeliersstraat met het drukke busverkeer voor de deur krijgt hiermee niet de meest 
geschikte invulling in de zin van maximale opbrengsten. 

− Er gaan openbare parkeerplekken verloren. Voor het nieuwe programma is er een parkeernorm, 
die het gebouwd parkeren bepaalt. Omwonenden met een vergunning en bezoekers van de 
Schouwburg kunnen echter geen gebruik meer maken van het Alditerrein. 

− Het binnenterrein bestaat uit een verhoogd parkeerdek, wat de inbreuk op de privacy van de buurt 
verhoogt en geen recht doet aan de omschrijving van het beschermd stadsgezicht met 
gezinswoningen en een groen binnengebied. 

Zo valt de gemeente hier met haar beleid voor een beschermd stadsgezicht door de mand.!
 
Ad c. De planologische procedure is verkeerd om. Er is nog geen bestemmingsplan, maar het plan ligt al 
klaar. In het collegebesluit is alleen tijd genoemd als belemmerende factor, de inhoud niet. Zo is inspraak 
op een (postzegel-)bestemmingsplan alleen voor de schone schijn. 
 
Kortom: er zijn betere alternatieven, die meer recht doen aan de locatie en de prijs: 
− Indien de gemeente haar grond zou uitgeven in een aantal kavels voor gezinswoningen met een 

grondprijs van circa € 500-550,= per m2 perceelsoppervlakte, brengt dit al gauw evenveel op als 
het verkoopbedrag van de kleine € 800.000,= uit het collegebesluit. Ter vergelijking: de 2.200 m2 
grond aan het Spaarne (Scheepmakerskwartier) staat te koop voor € 1,8 mln; dit is € 800,= per m2. 

− Een dergelijk alternatief heeft minder bebouwing, gewone achtertuinen met echte bomen, zoals 
passend in dit beschermd stadsgezicht 

− Parkeren op maaiveld geeft minder gedoe dan volledig gebouwd parkeren, niet alleen tijdens de 
bouw, maar ook daarna voor het beheer van het grondwater 

− De instandhouding van het HKB-gebouw, met een nieuwe functie, doet recht aan de 
cultuurhistorische waarde van de buurt en de stad als geheel.!

!
Het vervallen van Kenamju is een stap in de goede richting; sloop van het HKB-gebouw blijft 
echter niet wenselijk en voor deze prijs heeft de gemeente HBB niet nodig. 
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