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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 24 SEPTEMBER 2015 VAN DE 

COMMISSIE ONTWIKKELING 

Vastgesteld in de vergadering van 15 oktober 

 

Aanwezig de leden: 

De heren Abspoel (ChristenUnie), Amand (Trots), Baaijens (PvdA), Berkhout (GroenLinks), 

Bloem (SP), Blokpoel (VVD), Dreijer (CDA), de heer Drost (GroenLinks), Garretsen (SP), Van 

Haga (VVD), Hulster (Actiepartij), Mohr (D66), Visser (PvdA), Visser (CDA) en de dames 

Cannegieter (D66), Schopman (PvdA) en Van Zetten (HartvoorHaarlem) 

Afwezig: mevrouw Kok (OPH) 

Mede aanwezig: 

Mevrouw Blaauboer (griffier), de heer Van der Hoek (wethouder), mevrouw Huysse (voorzitter), 

mevrouw Langenacker (wethouder) en de heer Van Spijk (wethouder) 

 

Vastgesteld ter vergadering 15 oktober 2015 

 

 

1. Opening en mededelingen van de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering om 20.07 en heet alle aanwezigen welkom.  

 

Mededelingen van de voorzitter  

 Er is bericht van verhindering van mevrouw Kok.  

 De raadsmarkt over sociale huurwoningen wordt op donderdag 19 november a.s. georganiseerd.  

De heren Visser (CDA) en Bloem (SP) melden zich aan om te helpen met de voorbereiding. 

 De rondvragen voor de wethouders worden geïnventariseerd. 

 

Mededeling van de wethouders 

Mevrouw Langenacker meldt met betrekking tot motie 57 ‘Wind in de zeilen houden’, dat op dit 

moment een externe marktpartij is gevonden die graag wil investeren in die kade en dat niet alleen met 

een paal, maar ook met de nodige extra voorzieningen. Die marktpartij gaat hiervoor een 

subsidieaanvraag doen bij de provincie. De gemeente Haarlem faciliteert deze aanvraag. Men is in 

gesprek over de mogelijkheden die daar straks geboden kunnen worden.  

 

Om haar in de gelegenheid te stellen hierna aanwezig te zijn bij de commissie Samenleving, krijgt de 

commissie nu de gelegenheid om de wethouder rondvragen te stellen. 

Mevrouw Schopman heeft een vraag naar aanleiding van de actualiteit rond de corporaties, die in 

Utrecht de verkoop van woningen hebben stopgezet om die woningen toe te bedelen aan vluchtelingen 

met een verblijfstatus. Aangezien de wethouder recentelijk heeft gewezen op de flinke taakstelling in 

deze kwestie, is haar vraag of zij dit initiatief ook wil bespreken met de corporaties die actief zijn in 

Haarlem.  

Wethouder Langenacker zegt toe deze mogelijkheid mee te nemen in de desbetreffende task force. 

De kwestie is, zoals bekend, zeer actueel en gemeenten zijn nog dringender verzocht om 

voorzieningen voor statushouders te treffen. Dit initiatief zou een van de mogelijkheden zijn. Zij zal 

binnen enkele weken met een notitie inzake deze problematiek komen.  

De heer Mohr wil meer specifiek horen waarover de wethouder dan zal rapporteren. Dat zal, aldus de 

wethouder, zijn ten aanzien van het huisvesten van statushouders.  

De heer Van Haga hoort dat de wethouder zo meteen naar de commissie Samenleving gaat, maar hij 

neemt aan de wethouder wel aanwezig zal zijn bij de behandeling van de bestuursrapportage 

(agendapunt 5). Hij zou het op prijs stellen om deze wethouder te bevragen over de constatering dat er 

geen banen meer zijn in deze stad.  

De voorzitter benadrukt dat de wethouder niet op twee plaatsen tegelijk kan zijn. Evenals mevrouw 

Van Zetten suggereert, stelt zij voor de twee overige wethouders de vragen voor mevrouw 
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Langenacker te laten beantwoorden. Het college spreekt tenslotte met één mond. Mocht het nodig zijn, 

dan kunnen eventuele vragen toch bij mevrouw Langenacker worden neergelegd.  

Wethouder Langenacker reageert echter nu reeds richting de constatering van de heer Van Haga. Zij 

neemt aan dat diens opmerking slaat op het ‘rode stoplicht’ rondom de re-integratie.  

De heer Van Haga corrigeert dit en citeert het desbetreffende stuk: “Het aantal banen in Haarlem is 

afgenomen. Haarlemmers vinden wel vaak werk buiten de grenzen.” Dit is de tendens van de 

afgelopen vijf jaar, hetgeen hij betreurt, en hij hoort graag wat de wethouder daaraan gaat doen.  

Wethouder Langenacker komt hier graag op een ander moment nader op terug. De zaak heeft de volle 

aandacht. Daarom stelt zij voor dit punt de volgende vergadering te agenderen.  

De heer Van Haga komt er graag later op terug.  

De voorzitter stelt zegt toe dat dit onderwerp geagendeerd zal worden voor de volgende vergadering. 

Zij stelt voor nu meteen de eventuele verdere mededelingen van de wethouders en hun rondvraag af te 

doen. De wethouders geven desgevraagd aan geen mededelingen te hebben.  

 

2. Inspreken voor belangstellenden 

Inspreker is de heer Van Strien.  

De heer Van Strien spreekt in als lid van de werkgroep Quality Bakers van de wijkraad 

Patrimoniumbuurt. Hij reageert op een van de stukken voor deze vergadering, waarin sprake is van 

‘criteria zelfbouw’. Hij is verheugd dat deze zaak de nodige aandacht krijgt van het college. Hij 

herinnert aan de vraag van de heer Amand met betrekking tot Quality Bakers, waarbij door het college 

gewezen werd op een toen recentelijk gehouden buurtoverleg. Dat klopte niet en daar heeft hij de 

desbetreffende wethouder op gewezen. Hij legt vervolgens uit hoe het wel zit en verwijst naar een 

bijeenkomst, waarbij iemand van de projectontwikkelaar Amvest en een stedenbouwkundige van de 

gemeente aanwezig waren. Er werd een tekening getoond en daarbij werd gesproken van een 

anterieure overeenkomst. Dit lijkt de heer Van Strien zeer voorbarig. Daarnaast werd summier 

informatie gegeven. Over het parkeren werd gesteld dat parkeren plaats zou vinden op eigen grond. 

Dat zal volgens hem slechts ten dele lukken. Hij roept de commissieleden op in deze kwestie de vinger 

aan de pols te houden. De vertegenwoordiger van Amvest bleek namelijk niet op de hoogte van de 

toezegging van wethouder Langenacker, inhoudende dat zij de integrale visie van dit gebied in 

ogenschouw zou nemen en daarna zou rapporteren aan deze commissie.  

De voorzitter reageert met erop te wijzen dat de wethouder reeds heeft toegezegd op deze kwestie te 

zullen terugkomen. Er is dus reeds verdere informatie.  

De heer Mohr wil van de heer Van Strien weten of deze het heeft ‘over die vrouw met die apen’.  

De heer Van Strien zegt het beslist niet te hebben over apen.  

De heer Van Haga vraagt zich af of de spreektijd van de heer Van Strien wordt afgetrokken van de 

spreektijd van de heer Amand van ‘Trots’, omdat de heer Van Strien opmerkte ook namens deze partij 

te spreken.  

De voorzitter wijst erop dat de heer Van Strien hier zit vanuit zijn lidmaatschap van de werkgroep 

Quality Bakers.  

Desondanks wil de heer Amand de heer Van Strien toch even bedanken en benadrukt ‘dat hun 

vriendschap altijd zal blijven bestaan’. 

 

3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

4. Inventariseren rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

Er is een rondvraag. 

 

5. Bestuursrapportage 2015  

De heer Bloem benadrukt dat ondanks alle ‘groene lichten’ in het stuk wat hem betreft de lichten voor 

wonen, huisvesting m.n. voor Haarlemmers met een kleine beurs niet op groen staan. Hij vraagt 

wethouder Van Spijk ervoor te zorgen dat de stedelijke vernieuwingsgelden zuinig worden 

uitgegeven, totdat definitief duidelijk is waar dat geld allemaal voor ingezet kan worden, zoals 

bijvoorbeeld voor statushouders. Hij dringt erop aan dat de wethouder de commissieleden extra 

informeert wanneer deze gebruik maakt van diens mandaat in dezen.  
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De heer Van Haga wijst erop dat op bladzijde 20 een tekst gewijd wordt aan duurzame stedelijke 

vernieuwing. Hij mist daarbij enige toelichting, waardoor hij er niet op kan reageren. Hij heeft de 

laatste vijf jaar nog niet zo’n nietszeggende bestuursrapportage gezien. Hij wil weten waarom iedere 

toelichting ontbreekt. Voorts komt hij terug op zijn reeds gemaakte opmerking richting wethouder 

Langenacker, namelijk dat het aantal Haarlemse banen afneemt: een treurige zaak. Dit is echter de 

enige opmerking die hij over dit stuk kan maken.  

Wethouder Van Spijk is het ermee eens dat goed gekeken moet worden bij het uitgeven van gelden 

voor stedelijke vernieuwing. Wethouder Langenacker zal daar dieper op in kunnen gaan als dit 

onderwerp weer geagendeerd staat. Voorts wijst hij erop dat een bestuursrapportage een rapportage 

behelst van verschillen ten opzichte van hetgeen begroot is. Voor sommige programma’s is het 

gewoon zo dat daar geen afwijkingen te melden zijn. Daarom kan het voorkomen dat er slechts één 

punt opgevoerd staat. 

De voorzitter stelt vast dat deze bestuursrapportage als bespreekpunt naar de raadsvergadering gaat.  

  

6. Brief van wethouder Van Spijk d.d. 30 juni 2015 inzake voortgang Slachthuisterrein. 

Brief wethouder Van Spijk d.d. 16 september 2015 over bouwkosten popschool en 

oefenruimtes Slachthuisterrein 

Inspreker is de heer Joost Verhagen. 

De heer Verhagen is popmuzikant en vertegenwoordigt de Haarlemse popscene om nogmaals het 

belang te onderstrepen van een nieuw oefenruimtecomplex in Haarlem. Op dit moment ontbreekt de 

ruimte om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Desondanks wordt er nog heel veel gedaan, waardoor 

Haarlem zich vorig jaar als popstad breed in den lande heeft kunnen profileren.  

Hij heeft gezien dat De Egelantier vanavond op de agenda staat. Hij benadrukt dat nu de unieke kans 

geboden wordt om op het Slachthuisterrein het gewenste ontwikkelingsklimaat in zijn geheel te 

vestigen. Door de onderlinge contacten tussen die diverse initiatieven aldaar kunnen allerlei nieuwe 

ideeën ontstaan. Hij wijst erop dat dit streven onderdeel uitmaakte van alle politieke 

verkiezingsprogramma’s en ook van het collegeprogramma. Bovendien zijn er drie desbetreffende 

moties plus een drukbezochte protestbijeenkomst. Maar ook op deze manier wilde hij vanavond 

nogmaals aandacht vragen voor dit onderwerp.  

Mevrouw Van Zetten weet dat de popschool nu nog in De Egelantier zit, hetgeen volgens haar 

betekent dat die school daar eventueel ook zou kunnen blijven. Dat zou een goedkopere optie zijn dan 

te verhuizen naar het Slachthuisterrein. Wat denkt de heer Verhagen daarvan? 

Dat zou, aldus de heer Verhagen acht zich niet de geschikte persoon om die vraag te beantwoorden. 

Op de vraag van mevrouw Van Zetten waar hij dan wel oefent is zijn antwoord momenteel te oefenen 

in de zaal van De Pletterij.  

De heer Visser (PvdA) vraagt de heer Verhagen de commissie iets te vertellen over de nadelige 

gevolgen voor de Haarlemse popscene van het niet bestaan van een broedplaats waar het de instroom 

van nieuwe bandjes betreft.  

De heer Verhagen ziet allereerst minder jonge bandjes ontstaan, maar ook geen nieuwe bandjes van 

leden die reeds actief zijn. Daardoor is de Haarlemse inzending in de nationale popronde dit jaar de 

helft kleiner dan in de voorgaande jaren het geval was. Ook de optredens binnen Haarlem zijn dit jaar 

minder. Er komen dus weinig nieuwe dingen op en de initiatieven die opkomen, die moeten uitwijken 

naar Amsterdam of zelfs nog verder om te oefenen.  

Mevrouw Cannegieter begrijpt dat de heer Verhagen het fijn zou vinden als ‘de boel’ naar het 

Slachthuisterrein gaat, omdat dat goed zou zijn voor de popscene. Haar partij is er een groot 

voorstander van dat er een popschool en oefenruimtes zijn in Haarlem. Zij heeft wel moeite ‘met het 

prijskaartje dat eraan hangt’. Zij wil weten waarom juist dat Slachthuisterrein zo belangrijk is voor de 

heer Verhagen, er zijn immers nog andere, prachtige, leegstaande gebouwen.  

Dat prijskaartje is volgens de heer Verhagen ook het gevolg van achterstallig onderhoud van het 

slachthuis, dat op de lokale monumentenlijst staat. Hij neemt aan dat het complex daardoor toch 

onderhouden moet worden. Dus waarom wordt het complex dan niet meteen een nieuwe bestemming 

gegeven, zo vraagt hij zich af. Ooit zat Decibel daar. Daardoor is de plek bekend bij een hoop 

muzikanten. Bovendien ligt het complex centraal, hetgeen heel handig is voor allerlei bezoekers. 

Bovendien is deze invulling van dat complex goed voor de ontwikkeling van de buurt als daar een 

hoop creatieve mensen naar toekomen. Hij weet voorts dat er in het voorafgaande onderzoek ook 
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andere locaties onderzocht zijn. Daaruit kwam het Slachthuisterrein als het meest ideaal naar voren. 

Mocht er zich een andere locatie voordoen met dezelfde voordelen als het Slachthuisterrein, maar met 

minder financiële bezwaren, dan zou dat een optie zijn, maar die optie ziet hij echter zo gauw niet.  

De heer Amand vraagt zich af of het niet zinvol zou zijn als de heer Verhagen samen met een aantal 

bandjes ‘de koppen bij elkaar’ zou steken om in gezamenlijkheid iets voor elkaar te krijgen in de sfeer 

van een geschikte locatie.  

De heer Verhagen heeft een Facebookgroep opgericht, die inmiddels 1500 leden heeft. Van daaruit 

organiseert hij veel dingen voor Haarlemse bandjes. Het is geen officieel orgaan, maar daardoor wordt 

hij wel vaak bezien als de vertegenwoordiger van het Haarlemse bandjescircuit.  

De heer Van Haga vraagt de heer Verhagen aan te geven wat het effect van de vestiging van de 

popschool op de buurt zal zijn en wat de beperkende werking van de popschool is op de rest van het 

slachthuis.  

De heer Verhagen denkt niet dat er een beperkende werking uit zal gaan van de vestiging van de 

popschool in het slachthuis. Wat de impact op de buurt betreft, wijst hij op het verschijnsel van 

gentrificatie, hetgeen inhoudt dat wanneer veel creatieve initiatieven en dito mensen zich in een 

bepaalde buurt vestigen, dat een bepaald soort mensen aantrekt, die graag in zo’n buurt willen wonen, 

waardoor een opwaartse ontwikkeling van zo’n buurt tot stand komt, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit 

het stijgen van de prijzen van de huizen in die buurt.  

De heer Berkhout wil weten wat het voor beginnende bandjes betekent om gevestigd te zijn op zo’n 

centrale locatie.  

De heer Verhagen beschrijft de stimulerende voordelen van zo’n laagdrempelige plek voor 

beginnende, jonge muzikanten. Als zo’n ruimte er niet is, dan is het veel moeilijker voor jonge mensen 

om zich te ontplooien en haken ze ook eerder af. Plus dat in zo’n situatie allerlei ontmoetingen, 

waaruit weer nieuwe initiatieven kunnen voortkomen, zich niet of nauwelijks zullen voordoen. Dit 

laatste geldt trouwens voor alle gebruikers van het complex.  

 

Eerste termijn 

 

De heer Berkhout wijst allereerst op het bijzondere, monumentale karakter van het Slachthuisterrein, 

dat de potentie heeft om als vliegwiel te fungeren voor de ontwikkeling van Haarlem-Oost, hetgeen 

een van de doelen van het coalitieakkoord is. Hij houdt het voor mogelijk dat er zich ontwikkelingen 

voordoen vergelijkbaar met die op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam. Zo’n 

ontwikkeling trekt mensen en ondernemers aan. De komst van de oefenruimte ziet hij als ‘het 

vliegwiel binnen het vliegwiel’, een boost voor de locatie en de buurt. Hij benadrukt het belang van 

deze ontwikkeling voor de gemeenteraad, voor Haarlem-Oost en voor de Haarlemse popscene. Het 

zou een goede plek zijn voor de Haarlemse popschool en oefenruimtes. Dit is het uitgangspunt van 

zijn fractie. Hij hoort hierover graag de mening van de wethouder. 

Mevrouw Van Zetten zegt het vliegwielverhaal van de heer Berkhout te begrijpen, maar wijst erop 

dat er ook nog andere terreinen zijn, zoals dat van De Nieuwe Energie, waar de popschool eerst 

gevestigd zou worden. Daarnaast is er ook de Koepel, de Fietsfabriek en nog andere locaties. Waarom 

per se het slachthuisterrein?  

Volgens de heer Berkhout is het Slachthuisterrein op dit moment het enige concrete alternatief dat 

voorhanden is; aan de overige locaties kleven allerlei nadelen en onmogelijkheden. 

Mevrouw Cannegieter benadrukt dat haar fractie 2,6 miljoen euro wel heel veel geld vindt. Zij zou de 

wethouder een andere vraag willen stellen, namelijk te komen met alternatieven. Zij vraagt zich af of 

er voor dat bedrag niet een andere plek te vinden valt in de stad. Ze benadrukt dat D66 de popschool 

en oefenruimtes ook belangrijk vindt. Waarom laat men een ondernemer het Slachthuisterrein niet 

ontwikkelen?  

De heer Berkhout heeft in zijn betoog willen benadrukken dat het ‘geldplaatje’ een verhaal op zich is, 

maar dat het belangrijk is de betekenis van dit plan voor de ontwikkeling van Haarlem-Oost in 

ogenschouw te nemen. Ook de financiële kant van de zaak moet dus breder worden gezien. Daarna 

kan bepaald worden hoe er creatief met dit geheel kan worden omgegaan.  

De heer Amand heeft een vraag voor de wethouder. Hij benadrukt dat de Slachthuisbuurt mee wil 

gaan in een hoop dingen. De woningbouw die daar ook te realiseren is, moet wel sociale woningbouw 
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zijn, want hij ziet de prijzen van de huizen in die buurt al stijgen. Ook dit sociale aspect zou de 

wethouder in zijn overwegingen mee moeten nemen.  

De heer Berkhout benadrukt dat de wijkraad voorstander is van het plan. Dus hij en de heer Amand 

zijn het met elkaar eens.  

Mevrouw Cannegieter vindt het interessant dat GroenLinks zich zo vastbijt in één concept en ‘niet 

verder kijkt dan de neus lang is’.  

De heer Berkhout is het niet eens met deze ‘merkwaardige’ reactie. Hij wijst erop dat al heel lang 

over dit plan gesproken wordt. Hij is trouwens zeer benieuwd naar het verhaal dat mevrouw 

Cannegieter heeft over dit plan. Hij heeft aangegeven hoe zijn fractie in deze kwestie staat en hij acht 

daarin nog van alles mogelijk. Zijn fractie wil een creatief terrein.  

Mevrouw Cannegieter meent dat haar verhaal heel duidelijk is, haar fractie vindt het gewoon te duur. 

Men zoekt naar alternatieven die groter zijn.  

De heer Van Haga wijst er richting de heer Berkhout op dat voor 2,6 miljoen euro men de popschool 

net zo goed in De Egelantier kan laten zitten.  

De heer Berkhout is het daar niet mee eens en wijst op de kosten voor het achterstallig onderhoud dat 

sowieso nog gedaan moet worden. Als men dat afzet tegen de vermeende financiële voordelen van De 

Egelantier, dan moet men concluderen dat ‘dat het niet zal worden’.  

Volgens de heer Van Haga is het voordeel van handhaving in De Egelantier, dat dat ook nog eens een 

cultureel centrum oplevert, dat nu ‘zorgvuldig de nek wordt omgedraaid’.  

De heer Berkhout wijst erop dat De Egelantier reeds een oud plan is, dat ingehaald is door de 

economische crisis. Dat cultureel centrum kan ook prima op het Slachthuisterrein een plek krijgen!  

Volgens de heer Van Hage gaat het om twee dingen. Allereerst het cultureel centrum, dat om zeep 

geholpen wordt. Ook de popschool kan zich verheugen in de steun van iedereen. Dus het is duidelijk 

dat er iets moet gebeuren, maar men laat het wel gebeuren dat nu De Egelantier verkocht gaat worden. 

De vorige vergadering heeft hij gepleit voor de verplaatsing van het cultureel centrum naar het 

Slachthuisterrein, maar daar kreeg hij toen niet de handen voor op elkaar.  

De heer Berkhout wijst erop dat De Egelantier nog als apart agendapunt aan de orde komt. Het gaat 

daarbij echter om een complexe situatie met verschillende componenten. Hij ziet de toegevoegde 

waarde van het vliegwiel binnen het vliegwiel.  

De heer Mohr hoorde wat de heer Berkhout zei over De Egelantier en vraagt hem of hij bekend is met 

het coalitieakkoord. In dat akkoord staat letterlijk dat De Egelantier verkocht gaat worden.  

De heer Berkhout erkent dat dat een vaststaand feit is.  

De heer Visser (CDA) hoort de heer Berkhout een verbreding aanbrengen waar hij de relatie legt met 

de door eenieder gewenste ontwikkeling van Haarlem-Oost. In het coalitieakkoord wordt dat vliegwiel 

ook letterlijk zo genoemd. Het college heeft daarbij ook de opdracht om de popschool ruimte te 

bieden. Hier komen dus die twee doelen bij elkaar. Als zo’n vliegwiel goed kan gaan werken, dan 

vindt hij dat minimaal een discussie waard. Mocht de popschool toch niet terecht kunnen op het 

Slachthuisterrein, dan zal het college met alternatieven moeten komen. Er ligt dus wel degelijk een 

dwingend verhaal. Daarbij wijzen sommigen op de markt, die ook zou kunnen participeren, waardoor 

financieel een ander verhaal ontstaat. Het zou ook aansluiten bij een rijke Haarlemse traditie.  

De heer Visser (PvdA) is het eens met Gr/Li dat de gemeente hier een mooie gelegenheid krijgt om de 

popschool en oefenruimte te huisvesten en om dat te gebruiken als vliegwiel. Hij was blij te horen dat 

wethouder Van der Hoek positief staat tegenover het idee om de popschool/oefenruimte in het 

Slachthuis onder te brengen. Hij is wel verbaasd over de kosten die nu ineens worden opgevoerd, 

hoewel hij wel blij is met de danig afgenomen bouwkosten/restauratiekosten. De twee 

inbouwpakketten zouden een permanente plek bieden aan alle muzikanten en leveren een naar zijn 

mening haalbaar financieel verhaal op. Verder ziet hij dat er ook geïnteresseerde marktpartijen zijn. 

Hij hoort de wethouder daar graag over. Hij hoort ook graag hoe de wethouder aankijkt tegen de 

vestiging van de popschool/oefenruimte op het Slachthuisterrein.  

Mevrouw Cannegieter benadrukt dat ook haar fractie graag ziet dat er spoedig een ruimte komt voor 

de popschool en de oefenruimte. Zij heeft reeds gezegd het voorstel van de wethouder een erg dure 

oplossing te vinden. Zij is ervan overtuigd dat er andere oplossingen mogelijk zijn. Zij wijst erop dat 

Haarlem een stad is ‘met ontzettend veel schulden’. Bovendien staat het terrein nu te koop, waardoor 

ze het niet erg handig vindt dat desondanks de gemeente daarin nu toch van start gaat met een 

verbouwing. Zij had deze keuze graag beter gemotiveerd gezien. Verder is er een tijdelijke locatie 
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nodig voor de popschool, want voordat de popschool eventueel zijn intrek in het Slachthuisterrein zou 

kunnen nemen, is men anderhalf jaar verder! Dus ook die overbrugging van de popschool kost geld!  

 

De heer Amand benadrukt de wenselijkheid om nu eindelijk eens daadwerkelijk te gaan doen en niet 

alleen maar te praten, want dat wordt al te lang gedaan de afgelopen jaren. Als er andere 

geïnteresseerden zijn, waardoor het allemaal goedkoper zou worden, dan vindt hij met de PvdA dat 

daar serieus naar gekeken moet worden.  

Mevrouw Cannegieter vindt dat de heer Amand gelijk heeft als hij roept dat er nu toch eindelijk eens 

iets moet gebeuren. Maar zij komt terug op het punt van de tijdelijke locatie voor de popschool, 

hetgeen ook weer geld kost. Dat zijn allemaal zaken die men zich moet realiseren, voordat er een 

besluit in deze kwestie genomen wordt. Verder merkt zij op dat een geïnteresseerde derde partij 

misschien zijn interesse in het terrein verliest als daar de popschool/oefenruimte in gevestigd is, 

hetgeen als vliegwiel voor de ontwikkeling van de buurt moet dienen.  

De heer Visser (PvdA) wijst erop dat in de stukken staat dat er geïnteresseerde partijen zijn, die ook 

geïnteresseerd zijn in het complex inclusief de popschool en de oefenruimte.  

Dat zou een antwoord kunnen zijn, aldus mevrouw Cannegieter, maar bij meerdere bieders is het 

mogelijk dat de hoogst biedende alleen gaat voor een totaal leeg Slachthuiscomplex. Zij vraagt het 

college welke keuze er in die situatie gemaakt gaat worden.  

Mevrouw Schopman wil van mevrouw Cannegieter horen wat het haar waard is om de popschool en 

de oefenruimte om een goede plek te krijgen.  

Het is de vraag aan het college van mevrouw Cannegieter om met alternatieve scenario’s te komen, 

want zij heeft nu maar één scenario.  

Mevrouw Van Zetten wijst erop dat er in het verleden andere scenario’s de revue gepasseerd zijn, 

zoals De Nieuwe Energie. Dus die alternatieven zijn er wel, maar daar moet het college dan maar 

helderheid in verschaffen.  

De heer Blokpoel wijst erop dat het gaat om een groot bedrag en dat ook nog eens voor een ‘kleine 

postzegel’ op een groot terrein. De VVD heeft er steeds voor gepleit om het hele terrein in één keer te 

ontwikkelen. Dus verkoop niet één plek op het terrein en zet daarmee niet de ontwikkeling van de rest 

van het terrein op slot. Ondanks de motie die opriep om de zaak niet te eng te benaderen, komt de 

wethouder nu toch met een voorstel voor de verkoop van ‘de postzegel’ op het Slachthuisterrein. De 

ontwikkeling van de rest van het complex wordt niet in beschouwing genomen.  

Hij ziet in dat het een vliegwiel zou kunnen zijn, maar de vergelijking met de Westergasfabriek lijkt 

hem niet erg logisch, omdat zich daar geen woningen bevinden. Bovendien heeft de omliggende 

bebouwing nogal wat last van de Westergasfabriek.  

De heer Berkhout zegt dat hij een langdurig ontwikkelingstraject op het oog heeft met een functiemix.  

De heer Blokpoel is blij dat het college in gesprek is met marktpartijen voor de totale verkoop. Hij 

hoopt dat dit gaat lukken. De VVD staat achter het idee van een cultureel centrum en de popschool, 

maar dat dat op het Slachthuisterrein moet voor het genoemde bedrag, dat denkt hij niet. 

Mevrouw Van Zetten benadrukt dat het gaat om de voortgang van het gehele Slachthuisterrein. Het 

vliegwiel zou wat haar betreft allereerst de woningbouw moeten zijn, want dan zou er begonnen 

worden met geld verdienen. Verder ligt er nog de kwestie van de erfpacht. Zij hoort graag hoe het staat 

met die kwestie.  

De Nieuwe Energie zou ook een vliegwiel kunnen zijn. Wat haar betreft was het gebouw van Flintys 

aan de Gedempte Oudegracht ook een prima alternatief. De Egelantier gaat verkocht worden, zodat de 

gemeente er geen grote investering in hoeft te gaan doen. Nu wordt er gekozen voor een plan dat 

2,5 miljoen euro gaat kosten! Die investering zou ook gedaan kunnen worden in De Egelantier, 

waardoor de hele zaak bij elkaar gehouden zou worden.  

De heer Bloem wil duidelijk maken dat het voor de SP een schande is dat hier gedaan wordt aan 

kapitaalvernietiging door De Egelantier te verkopen. Er moet echter verder gekeken worden. Het 

slachthuis vergt wel een héél grote investering! Maar het is een monument, dus het geld voor het 

herstel zal er sowieso moeten komen. Hij ziet dat vliegwiel graag komen. De vraag of de gemoeide 

kosten haalbaar zijn, ziet hij graag eerst uitgewerkt vooraleer er definitief over te besluiten. Voor de 

korte termijn vraagt hij zich af hoe ervoor gezorgd kan worden dat, er nu heel veel plannen zijn, 

waarvan de financiële uitwerking nog veel tijd gaat kosten, de popscene in de tussentijd niet 
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doodbloedt. Daarom wil hij weten wanneer de wethouder denkt dat dit project klaar zou kunnen zijn 

en wanneer er tijdelijke oefenruimte gerealiseerd is in Haarlem.  

Mevrouw Cannegieter vraagt zich als kind van de jaren’80 af waar toch al die obscure kelders en 

hoekjes zijn gebleven waar die popbandjes allemaal speelden.  

De heer Bloem is ook een kind van de jaren ‘80, maar hij heeft zijn jeugd toch anders doorgebracht.  

Mevrouw Van Zetten vindt dat de heer Bloem ten onrechte voordoet alsof de gemeente de enige is 

die kan restaureren, maar de opdracht was dat het terrein verkocht gaat worden.  

Dat is de heer Bloem geheel met mevrouw Van Zetten eens. Hij is ook niet van mening dat de 

gemeente alles moet betalen. Hij zou graag zien dat iemand met meer vermogen dan de gemeente 

Haarlem dit terrein ontwikkelt. Dat is ook de richting die de wethouder inslaat. Hoe dat precies uit 

gaat pakken, gaat hij kritisch volgen.  

De heer Blokpoel vraagt of de heer Bloem het met hem eens is dat er een samenhang dient te zijn van 

de popschool op die postzegel op het terrein met de rest van het terrein.  

Dat is de heer Bloem met hem eens.  

 

Wethouder Van Spijk benadrukt dat het college hard aan de gang is om een oplossing te zoeken. Eind 

juni is er gerapporteerd over een onderzoek naar opties. Vervolgens was de vraag wat het plan zou 

gaan kosten. De kostenspecificatie die hij heeft meegestuurd is een open begroting. Het gaat inderdaad 

om een groot bedrag, maar hij is er van overtuigd dat het bedrag lager kan worden bijgesteld. Hij is 

heel positief over het feit dat er zich in de zomer een aantal marktpartijen gemeld heeft, die 

buitengewoon enthousiast zijn om dit plan te ontwikkelen. Er zijn drie serieuze partijen die zich 

gemeld hebben. Daarom ziet hij als ideaal dat de markt dit project oppakt en die functiemix plus dat 

‘vliegwiel’ gaat ontwikkelen.  

De heer Berkhout informeert of die geïnteresseerde partijen ook de popschool en de oefenruimte in 

hun overwegingen hebben meegenomen.  

De wethouder bevestigt dat dat inderdaad is meegenomen door die partijen. Het gaat inderdaad om 

veel geld. Hij is voorts verder gaan nadenken over zowel andere scenario’s als ook een oplossing voor 

de tussenperiode. Hij is enthousiast over alternatieve plannen, die echter een tijdelijk karakter zullen 

hebben (5 jaar of langer). Hij stelt voor om los van de plannen voor het Slachthuisterrein, die wellicht 

door marktpartijen ontwikkeld gaan worden, te kijken naar een kleinere variant, die wel de steun heeft 

van de muziekscene. Daar wil hij de komende week mee verder gaan. Hij wil daar ook de kosten van 

laten doorrekenen.  

Bij de ontwikkeling is een prijsvraag een van de modellen. Hij overlegt met de genoemde 

marktpartijen ook over een goede manier van aanbesteden. Ook dat laat hij uitzoeken. De totale 

aanpak komt natuurlijk terug in deze commissie. De urgentie van dit geheel is voor hem geen 

discussiepunt.  

De heer Blokpoel hoort de wethouder niet ingaan op andere locaties dan het Slachthuisterrein.  

Wethouder Van Spijk denkt dat de plannen op het Slachthuisterrein realiseerbaar zijn. Wellicht dat 

zijn collega Van der Hoek iets kan zeggen over andere locaties. Hij wil het momentum dat nu bij de 

marktpartijen aanwezig is gaan benutten om er de vaart in te houden.  

De kostencalculatie is gebaseerd op… is alleen gericht geweest op het deel waar de popschool en de 

oefenruimten zouden moeten komen. Een dergelijke berekening voor het gehele terrein (6000 m
2
) is 

aan de projectontwikkelaar om uit te voeren. De doorrekening van de gemeente was bedoeld om de 

haalbaarheid van een en ander te kunnen beoordelen.  

De heer Amand benadrukt de wenselijkheid om het project te ontwikkelen in communicatie met de 

buurt.  

De wethouder antwoordt een goed contact te hebben met de wijkraad, die heel positief is over de 

ontwikkeling.  

De heer Visser (CDA) wijst erop dat iedere locatie onderzoek vergt.  

De wethouder erkent dat en wijst erop dat de popschool ook nu reeds huur betaalt. Dat zijn allemaal 

zaken waar rekening mee gehouden moet worden.  

Mevrouw Van Zetten wijst erop dat ook de heer Visser in het verleden enthousiast was over De 

Nieuwe Energie, dat dat een ideale locatie zou zijn.  

De heer Visser (CDA) gaat er ook nog niet van uit dat het college reeds besloten heeft dat de 

popschool op het Slachthuisterrein komt. Alleen, die optie ligt nu voor.  
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Wethouder Van Spijk benadrukt dat op dit moment alleen nog maar wordt onderzocht. Hij is 

enthousiast over wat er de afgelopen week bij gekomen is. Dat wil hij nu uitwerken en dat op korte 

termijn bij de commissie terugleggen. Tenslotte is het aan de raad om zich uit te spreken over de 

gevraagde kredieten en investeringen.  

Terugkomend op de vraag over het erfpachtcontract, geeft hij aan dat er onafhankelijke experts zijn 

aangewezen om een prijs te bepalen. Er is sprake van een voorlopig akkoord van die experts over dat 

bedrag. Het wachten is op een formele uitspraak van de rechter, die hij snel verwacht. Zodra die 

uitspraak er is, wordt de commissie hierover ingelicht.  

Mevrouw Van Zetten wijst erop dat de wethouder zich geheel concentreert op de popschool, maar het 

gaat om het hele terrein. Ook de woningbouw zou een vliegwiel kunnen zijn. Hoe kijkt de wethouder 

daar tegenaan? 

Wethouder Van Spijk zegt het slachthuis in een totaalpakket te zien. In het plan zit woningbouw. De 

partijen die de gemeente benaderd hebben, zijn ook geïnteresseerd in dat deel.  

De urgentie zit hem ook in het vinden van een tussenoplossing voor de popschool. Hij houdt de 

commissie op de hoogte.  

De heer Bloem wil weten wat het allersnelste scenario zou zijn voordat überhaupt de plannen met 

alleen het slachthuis gerealiseerd zouden zijn. Hij verwacht niet dat de plannen voor 2018 gerealiseerd 

zullen zijn.  

De wethouder hoopt voor de tijdelijke oplossing zo snel mogelijk bij de commissie terug te kunnen 

komen. Nu gaat de aanbesteding voorbereid worden en dat zal hij de komende maanden ook steeds 

met de commissie bespreken. De wethouder hoopt dat een en ander voor 2018 gerealiseerd zal zijn.  

De heer Blokpoel hoort de wethouder zeggen met de marktpartijen te praten en daarin ook de 

popschool mee te nemen. Komt de wethouder echter ook met een vergelijking en een opgave zonder 

de popschool? Wellicht levert het terrein wel 8 miljoen euro meer op zonder de popschool.  

Wethouder Van Spijk vindt dit een van de zaken waar goed naar gekeken moet worden. Hij heeft uit 

deze vergadering meegekregen dat de commissie die popschool daar wil. Hij zal er naar streven om 

dat voor elkaar te krijgen.  

De heer Blokpoel verklaart zich er voorstander voor het Slachthuisterrein te verkopen aan de hoogste 

bieder, eventueel zonder popschool, als dat tevens zou betekenen dat er voor de popschool ook een 

aanvaardbare oplossing is gevonden.  

De wethouder is het daarmee eens, maar afgaande op de geluiden vanuit de commissie gaat hij 

proberen de popschool op het Slachthuisterrein gerealiseerd te krijgen. Experts zeggen dat dit niet per 

definitie tot een prijsverlagend effect hoeft te leiden.  

De heer Berkhout stemt in met wat de wethouder zegt. Uit de moties is ook gebleken dat het de wens 

van de overgrote meerderheid van de raad is om de popschool en de oefenruimte daar gevestigd te 

krijgen. De opmerking van de VVD ervaart hij als een stapje terug, hetgeen hij op dit moment niet als 

wenselijk ervaart.  

Mevrouw Cannegieter benadrukt nog de wenselijkheid uitvoerig geïnformeerd te worden over de 

biedingen die gedaan gaan worden en wil het beslist horen als er een hoog bod wordt gedaan met 

uitsluiting van de popschool.  

Wethouder Van der Hoek geeft aan dat er wel degelijk alternatieven elders onderzocht zijn. Dat heeft 

echter (nog) niet tot de situatie geleid dat een geschikt pand is gevonden dat als alternatief voor het 

slachthuis kan gelden. Omdat het er om gaat twee zaken in één keer te realiseren, ziet hij vooralsnog 

alleen het Slachthuisterrein als mogelijkheid.  

Het gaat erom de popschool te huisvesten. Daar geldt een inspanningsverplichting. Er wordt 

onderzocht of er voor de popschool (tijdelijk) een andere plek te vinden is met wellicht de 

mogelijkheid zich daar voorgoed te vestigen. Als dat allemaal niet lukt, dan gaat bekeken worden of 

het verhaal van ‘de box in de box’ toegepast kan worden, die aan het eind van de tijdelijke fase kan 

worden meegenomen naar de nieuwe plek. De oefenruimte is niet zijn primaire verantwoordelijkheid. 

Hij vindt dat het aan de scene zelf is om te bezien welke ruimtes men zou kunnen huren. Desondanks 

is hij er voor om de popschool zowel als de oefenruimte in een integrale vorm te huisvesten. Wat de 

tijdelijke situatie betreft, wordt nu bekeken of een alternatief gevonden kan worden op het 

Slachthuisterrein. Als dat niet lukt, dan wordt het probleem een slag lastiger. Hij hoort graag de 

mening van de commissie ten aanzien van de eventuele verplichting om ook voor de oefenruimtes een 
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oplossing te vinden. Naar zijn mening is het een verantwoordelijkheid van de scene zelf. Maar hij is 

bereid om in gezamenlijkheid op te trekken.  

De heer Berkhout is het eens met de wethouder dat daar ook een verantwoordelijkheid van de scene 

ligt. Hij wijst er wel op dat dit aspect wel genoemd wordt in het coalitieakkoord, deze enige 

verantwoordelijkheid van de zijde van de gemeente is er wel.  

Wethouder Van der Hoek vindt dat echter een andere verantwoordelijkheid dan die welke door de 

heer Visser ten aanzien van de popschool is geschetst. Er is bij de oefenruimte geen sprake van een 

inspanningsverplichting. De urgentie zit aan de kant van de popschool, maar idealiter worden beide 

zaken in één keer geregeld.  

 

7. A. Overzicht strategisch en niet-strategisch vastgoed 

 en 

B. Lijst opbrengsten verkopen onroerend goed 

De heer Van Haga kreeg een pdf’je in plaats van een overzichtelijke spreadsheet. De gewenste 

gegevens werden niet gegeven. Hij stelt vast dat het kennelijk nog steeds niet onder controle is. Hij 

meent te kunnen constateren dat het hele verkoopproces ook nog eens een schimmige toestand is in de 

gemeente.  

De heer Drost is benieuwd te horen welke data de heer Van Haga verwacht had. 

De heer Van Haga meent dat als de commissie een lijst van het vastgoed vraagt, daarin alle relevante 

parameters opgevoerd dienen te worden. Hij wil graag het aantal vierkante meters, de WOZ-waardes, 

die zijn er allemaal. Hij gaat ervan uit dat de gemeente al die gegevens inmiddels in een soort database 

heeft en dat er ook iets mee wordt gedaan. Hij is daarom uiterst teleurgesteld dat als die gegevens 

gevraagd worden, dit pdf’je wordt opgeleverd.  

Mevrouw Cannegieter is ook niet tevreden met de aanlevering van informatie. Recentelijk heeft zij 

richting de wethouder de suggestie gedaan om de commissieleden van een Excel-sheetje te voorzien 

met wat informatie. Zij hoort graag van de wethouder hoever het staat met het ontwikkelen van zo’n 

Excel-bestandje en wanneer dat verwacht mag worden.  

De heer Van Haga vindt dat mevrouw Cannegieter hem de woorden uit de mond neemt, zij zegt het 

alleen een stuk aardiger. Hij vraagt de wethouder of de commissieleden nog iets krijgen waar zij wel 

iets mee kunnen.  

Mevrouw Van Zetten constateert een onwil bij het college om de raad te informeren over het 

vastgoed. Als er op een dergelijke wijze met de administratie wordt omgegaan begrijpt zij dat er 

fouten gemaakt worden. Ook zij is geërgerd over de wijze waarop voldaan wordt door het college aan 

dit verzoek om informatie.  

De heer Amand wil de wethouder nadrukkelijk de les meegeven om ervoor te zorgen dat de 

administratie een keer op orde komt.  

De heer Garretsen sluit zich helemaal aan bij de woorden van de heer Van Haga. Hij constateert dat 

het college van een inspanningsverplichting naar een prestatieverplichting wil. Dat klink goed, maar 

van de voorgestelde wijze om om te gaan met de verkopende makelaars vraagt hij zich toch af of 

daarbij niet sprake is van een perverse prikkel. Met betrekking tot de Wet Markt en Overheid merkt hij 

op dat hierbij de toegezegde nota van de wethouder dringend gewenst is. Van de lijst van niet-

strategisch vastgoed wil hij weten of dat allemaal items bevat die het college wil verkopen. Als dat zo 

is, aan wie wil het college die dan verkopen?  

De heer Drost is het ermee eens dat de commissie goed geïnformeerd moet worden, maar hij wijst 

erop dat de commissieleden ook duidelijk moeten zijn in het aangeven van welke informatie zij nu 

precies wensen.  

Mevrouw Cannegieter meent dat de commissieleden daar een aantal weken geleden heel duidelijk 

over geweest zijn.  

De heer Van Haga vraagt de heer Drost of deze wel goed uit de voeten kan met dit pdf’je. Hij kan 

hiermee in ieder geval geen zinnig debat voeren.  

Wethouder Van der Hoek is verbaasd over de reactie van de VVD en ‘Hart’ over de kritiek op de 

informatievoorziening, ook al omdat men bij de raadsmarkt heel content was over hetgeen daar 

gepresenteerd werd. Toen is uitgebreide en duidelijke informatie verstrekt. Daarom begrijpt hij nu de 

aan zijn adres gerichte verwijten niet. Er is inderdaad gevraagd om andere informatie en een ander 

format. Dat klopt, maar dat heeft hier niets mee te maken. Deze lijst is op een ander moment gevraagd. 



10 
verslag van de commissie Ontwikkeling 24 september 2015 

Afgesproken is dat zodra er zich voortaan verkopen voordoen, een format gebruikt zal worden dat alle 

nodige informatie vertrekt. Bovendien heeft hij dit stuk niet geagendeerd, maar is het de commissie 

geweest die heeft aangegeven over dit stuk te willen spreken. Dan is dat ook het stuk dat voorligt, niet 

meer en niet minder.  

Mevrouw Van Zetten geeft uitvoerig aan dat het wel degelijk zo is dat de commissie heel duidelijk 

heeft aangegeven wat men wilde. Daar is niet op gereageerd. Daarom stelt deze lijst, waar geen enkel 

ordeningsprincipe in staat, haar teleur.  

Mevrouw Cannegieter stelt voor dat de wethouder ook deze lijst compleet maakt in het bewuste 

Excel-bestand.  

De vraag, aldus wethouder Van der Hoek, is hoe hij de commissie zo optimaal mogelijk kan 

bedienen. Hij is ervan overtuigd dat als hij zo’n lijst, als mevrouw Cannegieter vraagt, maakt dat zij 

daar dan niet optimaal door bediend wordt, omdat het een dynamisch verhaal is, waardoor zo’n lijst 

voortdurend wijzigt in de tijd. Een verkooplijst is iets anders dan een lijst van strategisch vastgoed. De 

verkooplijst is de commissieleden toegestuurd. Op het moment dat er een verkoop plaatsvindt uit de 

lijst, zal een format gepresenteerd worden met alle relevante informatie. Daarom roept hij op geen 

energie te moeten steken in een Excel-bestand, dat door de tijd heen, dynamisch verandert.  

Ook het misverstand van strategisch en niet-strategisch moet naar zijn mening uit de wereld geholpen 

worden. De afdeling Vastgoed bepaalt niet wat strategisch en niet-strategisch is. Die afdeling beheert, 

verhuurt of verkoopt. De vakafdeling bepaalt of een pand een maatschappelijke invulling moet hebben 

of op een andere wijze bijdraagt aan de doelstelling van de gemeente. Als die afweging daar gemaakt 

is, komt de opdracht naar zijn afdeling, die aangeeft het pand te willen behouden of verkopen.  

De heer Van Haga meent dat de wethouder wel enigszins gelijk heeft en dat er in de afgelopen vijf 

jaar veel verbeterd is. Maar het is naar zijn mening nog steeds zo dat de wethouder niet juist handelt 

bij verkopen, waardoor het vertrouwen in diens desbetreffende vaardigheid niet erg groot is. Wat de 

lijst betreft is hij van mening dat dat niet zo moeilijk is als de wethouder wil doen geloven. Dat is 

namelijk een kwestie van een druk op de knop. Wanneer een dergelijke lijst zou worden aangeleverd, 

zou de raad zijn controlerende raak beter waar kunnen maken. Dat is nu niet het geval.  

De heer Garretsen wil ook reageren op hetgeen de wethouder zei met betrekking tot die lijst. Hij wil 

de bewering van de wethouder dat al dat soort gegevens aan veel verandering onderhevig is 

relativeren.  

Wethouder Van der Hoek begrijpt het pleidooi voor een zo goed mogelijke informatie, maar hij wil 

toch zijn betoog herhalen dat het opstellen van een totale lijst van strategisch vastgoed niet zinvol is, 

omdat die items niet in de verkoop zijn. Dat men dat wil voor objecten die wel in de verkoop zijn, dat 

begrijpt hij. De gegevens die daarbij nodig zijn, kunnen natuurlijk aangeleverd worden.  

De heer Van Haga benadrukt richting de wethouder dat de boekwaarde van een pand niets te maken 

heeft met de verkoopwaarde ervan.  

Richting de heer Garretsen wijst wethouder Van der Hoek erop dat de lijst van niet-strategische 

panden, panden vermeldt die niet verkocht zullen worden. Diens vraag over de perverse prikkel zal hij 

later beantwoorden.  

 

8. Brief van wethouder Van der Hoek d.d. 16 juni inzake Egelantier kostenvergelijking 

verhuizen versus blijven zitten 

Inspreker de heer Kievits wil een korte toelichting geven op hetgeen nu op de agenda staat. Bij de 

kostenvergelijking is het opgevallen dat de Egelantier met efficiënt beheer rendabel te maken zou 

moeten zijn. Dat maakt hij op uit het feit dat de Egelantier drie maal zo groot is als Klein Heiligland 

en dus drie maal zo veel verhuurbaar oppervlak heeft. Bij de genoemde verhuurprijs van €103 per m
2
 

zou er een zeer mooi resultaat mee te halen moeten zijn. Klein Heiligland zou een positief resultaat 

van € 16.000 kunnen behalen. Bij de Egelantier is dat zelfs € 174.000. De investeringen in de 

Egelantier zijn daardoor ook nog eens sneller terugverdiend. Hij wil deze cijfers ook zetten tegen de 

onzekere opbrengst van de verkoop van de Egelantier, want het resultaat van die verkoop moet men 

nog maar afwachten. Verder heeft hij nog geen Haarlemmer gesproken die de verkoop een goed idee 

vindt. Hij vraagt daarom het potentiele rendement van de Egelantier te gaan bekijken en daarnaast ook 

de maatschappelijke waarde van de Egelantier goed in ogenschouw te nemen.  

Wellicht is het nooit de bedoeling geweest om een cultureel verzamelgebouw te huisvesten. Dat is in 

al die jaren gewoon vanzelf ontstaan. Al veel jaren wordt er gesproken over de mogelijkheid dat de 
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Egelantier gesloten moet worden. Dat kan de reden zijn waarom er nooit is gekeken naar de potentiële 

mogelijkheden die de Egelantier in zich heeft. Naar zijn mening hoort de Egelantier niet op de lijst van 

te verkopen vastgoed te staan.  

 

Eerste termijn 

 

De heer Amand ziet in dat het helaas niet mogelijk is dat de Egelantier in zijn huidige vorm blijft 

bestaan. Hij roept op ‘de koppen bij elkaar te steken’, want alleen zo zijn de kosten misschien in de 

hand te houden.  

De heer Hulster ziet ook dat een grote maatschappelijke waarde verloren dreigt te gaan. Hij ziet in dat 

verhuizen niet zo veel oplevert. Toch kijkt zijn fractie positief naar deze kwestie en stelt voor met de 

gebruikers van het pand te bekijken of er gezamenlijk tot een sluitende exploitatie gekomen kan 

worden. Hij vraagt zich af of de wethouder ook de mogelijkheid heeft overwogen om het pand te 

verkopen aan de huidige gebruikers.  

De heer Mohr meldt dat het voor zijn fractie niet een vraag is óf de Egelantier wordt verkocht, maar 

wannéér en onder welke voorwaarden. Wat D66 betreft wordt de Egelantier gesloten op 1 juli 2016 als 

daarvoor een gedegen financiering gevonden kan worden. De andere voorzieningen die de wethouder 

becijferd heeft, vindt hij te kostbaar. 

De heer Berkhout is erg benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot de verkoop. Zijn er 

mogelijke kopers?  

De heer Van Haga meldt dat zijn fractie mordicus tegen het sluiten van de Egelantier is en dat om 

vele redenen, die hij vervolgens uiteenzet. Zijn wantrouwen ten aanzien van het college om de 

Egelantier voor een hoge prijs te verkopen, doet zijn enthousiasme om tot verkoop over te gaan ook 

geen goed. Hij beseft echter tegen de bierkaai te vechten en machteloos te staan tegen de wens van de 

coalitie.  

De heer Berkhout hoort graag hoe de heer Van Hage de waarde van de Egelantier inschat.  

De heer Van Haga beschouwt zichzelf in dezen louter als raadslid, die een controlerende taak heeft 

ten aanzien van het college. Hij benadrukt nogmaals dat er heel veel argumenten zijn die pleiten voor 

het behoud van het culturele centrum. De prijs voor het pand varieert al naar gelang de plannen die 

men ermee heeft.  

De heer Berkhout benadrukt nogmaals het belang ervan tot een goede vraagprijs te komen. Vandaar 

zijn vraag aan de heer Van Haga.  

De heer Van Haga geeft aan geen vertrouwen te hebben in het college dat zij de juiste prijs voor dit 

pand zullen weten te behalen. Als men de juiste prijs wil krijgen, dan dient de verkoop in handen van 

een makelaar gegeven te worden, dient er groots ingezet te worden en er een bestemming op het pand 

gezet te worden, die de hoogste opbrengst geeft. Maar de VVD wil dat helemaal niet, omdat er 

hiermee iets heel moois om zeep geholpen wordt.  

Mevrouw Schopman wijst erop dat een van de grootste spelers vertrokken is. Daarnaast zou het de 

gemeente 1,2 miljoen euro kosten als men de boel zou willen opknappen. Waar gaat de VVD die 1,2 

miljoen euro vandaan halen?  

De heer Van Haga meent dat als iemand met een beetje commercieel oog naar dit pand kijkt, de meest 

efficiënte oplossing zal zijn om de huidige situatie te handhaven en de gebruikers meer huur te vragen.  

Mevrouw Schopman bestrijdt dat men op die manier aan die 1,2 miljoen euro komt.  

De heer Van Haga meent dat de PvdA de keuze maakt om dit culturele centrum te vernietigen. 

Mevrouw Schopman bestrijdt dit en is van mening dat er niets vernietigd wordt.  

De heer Van Haga betwist allereerst de cijfers en vraagt zich af hoeveel de huur verhoogd moet 

worden om tot die 1,2 miljoen euro te kunnen kapitaliseren.  

De voorzitter constateert dat mevrouw Schopman en de heer Van Haga nu in een wat-als-discussie 

beland zijn, terwijl dat helemaal niet aan de orde is.  

De heer Bloem is bang dat als er over een paar jaar teruggekeken wordt naar de afspraak in het 

coalitieakkoord, die vooral tot stand kwam op basis van de lage boekwaarde van het pand, waardoor 

de opbrengst virtueel veel oplevert, maar dat er ‘best veel geld’ uitgegeven moet worden om al die 

huurders weer netjes een plek te geven. Wat blijft er dan nog echt over boven de streep, behalve een 

vernietigd cultureel centrum?  
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De heer Amand vraagt zich af wat er moet gebeuren als het pand in juli leegkomt en het niet verkocht 

is. Wie gaat dan de rest van de kosten betalen? Hij hoort daar graag de wethouder over.  

Mevrouw Van Zetten wil weten hoe groot het onderhoud van het pand is en concludeert dat het een 

vrij domme afspraak is geweest.  

Wethouder Van der Hoek benadrukt dat de brief bedoeld was om opheldering te brengen in deze 

ingewikkelde zaak. Als men de zaak wil laten zoals die is, dan is dat een beslissing die aan de raad is. 

Hij voert nu uit wat de meerderheid van de raad wil en dat is de verkoop van de Egelantier. Een deel 

van de huurders is al vertrokken. Een ander deel gaat mee naar het Klein Heiligland. Op dit moment 

zijn er zes tot zeven serieuze potentiële kopers. Natuurlijk gaat die verkoopactie groots opgezet 

worden om een zo hoog mogelijk rendement te realiseren. 

De heer Berkhout heeft de wethouder recentelijk ook horen zeggen dat er ook gegadigden waren die 

ook de popschool over zouden willen nemen. Is daar nog steeds sprake van? 

Dat is volgens de wethouder niet het geval. Als men zou beslissen dat de popschool in de Egelantier 

gevestigd moet blijven, dan heeft dat natuurlijk gevolgen voor de verkoopwaarde van het pand. Een en 

ander hangt samen met wat de gegadigden beogen te doen met het pand. Er is één partij geweest die 

stelde dat het voor hem misschien wel interessant was om de popschool in het pand te handhaven en 

voor een deel een culturele bestemming aan het pand te geven. Dat kan die partij alsnog inbrengen bij 

de verkoop. Hij wacht dat af.  

Het is natuurlijk niet zo dat hij bij de verkoop uitgaat van de boekwaarde.  

De heer Van Haga zegt die opmerking te hebben gemaakt, omdat de wethouder zelf heeft gezegd voor 

de verkoop van de Egelantier te kiezen op basis van de lage boekwaarde.  

Wethouder Van der Hoek meent dat de heer Van Haga zojuist iets anders zei, namelijk dat voor hem 

de boekwaarde voldoende zou zijn. Dat is niet zijn inzet! Dus daar hoeft de heer Van Haga geen 

wantrouwen over te hebben. Bovendien is het uiteindelijk de raad die zijn goedkeuring moet geven 

aan de verkoop.  

Het klopt dat de investering in Klein Heiligland fors is, maar de Egelantier is wel vier keer zo groot en 

dat vindt hij een argument om in deze redenering mee te nemen. Het is inderdaad waar dat de kosten 

gewoon doorgaan, maar daarom zit er ook een tijdelijke beheerder in.  

 

9. Rondvraag  

De heer Amand heeft begrepen dat Koningstein eerst verkocht zou worden en dan Edelweiss. Wat is 

de stand van zaken rond Koningstein? 

Mevrouw Schopman heeft een vraag voor wethouder Van Spijk over De Ark. In verband met iets 

andere geluiden in de pers, hoort zij graag wat nu de stand van zaken is. Hoe staat het met de 

omgevingsvergunning en wanneer komt het punt terug in de commissie?  

De heer Bloem herinnert aan de toezegging voor een nota Markt en Overheid. Wanneer kan hij die 

nota tegemoet zien? 

Wethouder Van Spijk gaat allereerst in op de laatste vraag. Het wachten daarbij is nog op de 

behandeling in de Tweede Kamer. Zodra dat heeft plaatsgevonden, zal dit onderwerp in deze 

commissie worden besproken.  

Ten aanzien van De Ark was het college ook verbaasd door het artikel in het Haarlems Dagblad. Hij 

zal contact zoeken met de eigenaren om de eerdere afspraken aan de orde te stellen. Zodra die afspraak 

heeft plaatsgevonden, zal hij terug rapporteren. Verder moet het traject van voor de zomer nog 

afgehandeld worden. Dat komt ook naar deze commissie.  

Wat Koningstein betreft, meent hij dat het bestemmingsplan nu klaar is. Dat proces moet nu eerst 

afgerond worden. Daarna gaat het pand te koop gezet worden.  

De heer Drost wijst erop dat het onderwerp op 5 november a.s. geagendeerd staat.  

 

10. Agenda komende commissievergadering, jaarplanning en actielijst commissie  

De voorzitter vraagt welke andere stukken dan reeds opgegeven meegenomen moeten worden.  

Mevrouw Schopman zou graag het stuk ter bespreking willen hebben over de zelfbouwkavels. Daar 

hoort volgens haar ook de brief van Edelweiss bij. Vanuit de commissie wordt opgemerkt dat ook dit 

onderwerp geagendeerd staat voor 5 november. Daar gaat mevrouw Schopman mee akkoord en zegt 

toe dan een vraag te zullen stellen over Edelweiss.  
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De heer Bloem heeft een vraag naar aanleiding van de actielijst met betrekking tot handhaving op de 

Spaarndamseweg. Hij wil weten of daar nog nadere informatie over komt.  

Wethouder Van Spijk zegt toe hierop terug te zullen komen.  

De voorzitter roept de commissieleden nog op goede nota te nemen van de jaarplanning, zodat men 

weet wat er aan zit te komen en er eventueel aan de bel getrokken kan worden als bepaalde stukken 

nog niet beschikbaar zijn gesteld.  

 

11. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 22.30 uur.  


