
Haarlem, 14-4-2015 

 

Geachte Commissieleden ruimtelijke ontwikkeling van de stad Haarlem. 

 

Het HKB gebouw aan de Tempelierstraat is een monument, en dient bewaard te blijven.  Dat is de 

conclusie van het onderzoek naar de cultuur historische waarde van dit pand. Ook tijdens de jl 

commissie vergadering waren alle leden het hier over eens.  

Toch wordt alweer gemorreld aan het behoud van het pand.   Het idee om alleen de Tempelierstraat 

gevel  te sparen en de rest te slopen  is opgedoken en de wethouder zou  dit nog toelichten in een 

nader uit te werken brief. 

Dit kan toch niet ! 

Een stukje geschiedenis. 

Op 4 maart 2010 stond besluitvorming van de antérieure verkoop overeenstemming van het parkeer 

terrein aan HBB, op de agenda. (het toenmalige bestemmingsplan lag nog ter visie1)  Goedkeuring 

aan deze realisatie overeenkomst is toen door de Wijkraad Welgelegen en omwonenden sterk 

ontraden,  daar de bestemmingsplan inspraakprocedure die nog liep dan een wassen neus zou zijn.  

Pas in januari 2011 is direct na het vaststellen van het bestemmingsplan de realisatie overeenkomst 

ondertekend.  Als het goed is  met een ontbindende voorwaarde dat indien het servituut niet 

opgelost zou worden de realisatie overeenkomst ontbonden kon worden.  (Wethouder Cassee wilde 

op navraag niet de termijn aangeven waarbinnen het servituut opgelost diende te worden). 

2 jaar later werd in november 2012 het bestemmingsplan door de Raad van State afgeserveerd. Een 

nieuw  bestemmingsplan zal moeten worden gemaakt. 

In 2014 heeft er een bestemmingsplan ter visie gelegen, waarin het  door HBB te ontwikkelen deel  in 

haar huidige bestaande situatie is opgenomen.  Omdat,   citaat ambtenaar  ´De plannen voor deze 

locatie nog niet concreet genoeg zijn´  De gemeente maakt geen beleid maar blijkbaar de 

projectontwikkelaar. 

In Mei 2014 zijn er zienswijzen  op dit plan ingediend  maar nog steeds niet verwerkt.   

30 april 2014 is er na twee jaar mediation tussen de houder van het servituut en de gemeente een 

overeenstemming. (vreemd genoeg heeft HBB zich als project ontwikkelaar hier ook tussen weten te 

manoeuvreren als 3e partij, mede hierdoor heeft het mediation traject extra lang geduurd ) 

Pas in november 2014 wordt de mediation uitkomst, en die hieraan geknoopte 

vaststellingsovereenkomst  voorgelegd.   Mede door  opstappen Wethouder Cassee, en het besluit 

om (eindelijk) een cultuurhistorisch onderzoek te doen naar HKB, komt dit op 9 april weer op de 

agenda. 

                                                           
1
 reeds toen gaf de wijkraad al aan dat onderzoek zou moeten worden gedaan naar de cultuurhistorische 

waarde van het HKB gebouw 



 

Anno april 2015 zijn de kaarten geheel anders komen te liggen dan  beschreven in de 

vaststellingsovereenkomst  van januari 2011:  

 Kenamju zit niet meer in het plan 

 HKB is een beschermenswaardig monument. 

Wat echter het zelfde is gebleven is het ontbreken van een bestemmingsplan. 

Nu wordt gesproken dat we ons (lees gemeente) moeten houden aan gemaakte afspraken, maar die 

afspraken zijn door HBB  wel aangepast, Kenamju zit niet  meer in het plan. Blijkbaar kan die partij 

wel zijn plannen aanpassen.  

Nu  lopen we weer het risico dat de gemeente een realisatieovereenkomst aangaat met de een vage 

bewoording van intenties van het HKB uiterlijk in stand houden (de zgn. optie 2+).  Dat is vragen om 

problemen in de toekomst.   En die toekomst is nabij  wanneer de bestemmingsplanprocedure 

gestart cq. weer opgepakt  wordt. De burgers  zullen vragen recht te doen aan de vaststelling van de 

cultuurhistorische  waarde van het HKB pand, en dan komt men weer  klem te zitten  met afspraken 

met HBB. (Mocht het weer zover komen dat er weer bij de Raad van State recht wordt vraagt, dan 

weet ik niet hoe je met het huidige cultureel-historisch onderzoek  kan verkopen dat het HKB 

gebouw gesloopt moet worden) 

 Wees nu duidelijk en doe recht aan  het onderzoeksrapport en kies (optie 3) voor behoud van het 

gebouw dan weten alle partijen waar ze aan toe zijn. 

 Stel een bestemmingplan op  en kom met richtlijnen van wat wel en niet kan en mag met dit 

stukje Haarlem, en ga dan aan het eind van het traject met een project ontwikkelaar in zee.  

Maak beleid ! 

 Leer van je fouten2 en doe geen herhaling van zetten. 

 

Mocht dit betoog nog niet voldoende zijn om u over te halen voor optie 3 te kiezen, dan hier nog een 

paar opmerkingen. 

 Ik merk dat de commissie hikt tegen de eventuele financiële verplichtingen naar HBB toe 

indien van de realisatie overeenkomst wordt afgezien.  Bedenk dat het niet oplossen van het 

servituut (politiek zegt nee) een valide ontbindende voorwaarde is.   

 Zowel de gemeente, als ook de project ontwikkelaar hoort te weten dat bij gemaakte 

afspraken de politiek altijd het laatste woord heeft en  indien  de politiek anders beslist dan 

men voorzien heeft, men daar toch naar moet handelen.   

 Het doorzetten van de realisatie overeenkomst impliceert vasthouden van de ingeslagen weg 

van een volumineus bouwcomplex waar veel weerstand tegen is vanuit de wijkraad en 

omwonenden (aantasting beschermd stadsgezicht, vergroting parkeerproblematiek).  Met 

het niet respecteren van het cultureel-historisch waarde onderzoek van de HKB zal die angel 

                                                           
2
 het maken van vergevorderde afspraken met projectontwikkelaars voordat de bestemmingsplan procedure 

doorlopen is.   



alleen maar dieper steken, waardoor er veel verzet zal komen tegen het  toekomstige op ter 

stellen bestemmingsplan, hetgeen dan een lange procedurele weg heeft te gaan , hetgeen 

ook de nodige extra kosten met zich meebrengt, (alleen al aan alle ambtenaar uren) 3. Beter 

ten halve gekeerd dan te hele gedwaald.  

 Eén van overeenstemming voorwaarden bij de opheffing van het servituut is dat de in- en 

uitrit van de ondergrondse parkeergarage wordt verlegd van de Raamsingel naar de 

Tempelierstraat. Dat is onmogelijk bij het behouden van  het HKB gebouw ( zelf al bij alleen 

het overeind houden van de gevel) er zal dan toch een nieuwe onderhandeling gestart 

dienen te worden. 

 

Arend-Jan van Welsenes 

Raamsingel 14 

2012 DS Haarlem 

Olifant.leeuw@iname.com 

 

 

                                                           
3
 15 jaar bestemmingsplan procedure, waarbij 2 * bij Raad van State teruggefloten heeft al vele miljoenen  

gekost. 


