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Haarlem, 26 mei 2016 

 

 

Geachte leden van de Commissie Ontwikkeling,  

 
Na een lange voorbereidingstijd komt het besluit over overdracht van het gebouwencomplex van 

museum Het Dolhuys in de fase van besluitvorming. Afgelopen maanden hebben wij meegewerkt om 
besluitvorming door u te voorzien van onze ambities en de onderbouwing van onze wens over te 
kunnen gaan tot aankoop. Recent hebben wij een overleg gehad met de wethouder Cultuur op 4 april 
jl. 
Mede op basis van de constructieve houding van de wethouder om tempo te maken om in ieder geval 
het Dolhuys helderheid te bieden over verkoop, heeft de Raad van Toezicht opnieuw zijn voorkeur 

bekrachtigd om het pand te willen kopen overeenkomstig de afspraken en uitgangspunten zoals 
neergelegd in het aanbod van juli 2015.  
 
Het standpunt van het Dolhuys zal u wellicht bekend zijn. Toch geven wij bij deze nogmaals een 
overzicht van onze argumenten:  
-Met verkoop wordt het zich voortslepende knelpunt van de huisvesting van het museum opgelost, de 
noodzakelijke renovatie van de draagconstructies die een gevaar vormen voor instandhouding op 

termijn kan aanvangen 
-Met de totale renovatie, restauratie en beoogde uitbreiding conform het masterplan van 
BenthemCrouwel kan Het Dolhuys haar groei-ambities in omvang en kwaliteit gestalte geven 
-Het Dolhuys neemt het risico voor deze investeringen voor haar rekening en zal hiervoor de middelen 
bij elkaar brengen het geen een grote verlichting van lasten en vermijding van risico’s of tegenvallers 
voor de gemeente betekent. 
 

Tot onze vreugde kunnen wij meedelen dat de founders van het museum zich volledig kunnen vinden 
in onze visie omtrent aankoop en de intentie hebben uitgesproken om het Dolhuys ook de komende 
jaren na 2018 wederom van genereuze financiële steun te voorzien. Deze steun is op voorwaarde van 
de mogelijkheid de ambities in het museumcomplex te kunnen verwezenlijken zodat een definitieve 
keuze voor Haarlem als hoofdvestigingsplaats verantwoord blijft. 
Met uw besluit kan het Dolhuys voortvarend uitvoering geven aan haar ambities. En is zij klaar om in 

2019 het 700 jarig bestaan van dit bijzondere pand te gedenken.  
 
Als gezegd hopen wij op een snel besluit uwerzijds, bij voorkeur een besluit gebaseerd op uitgangspunt 

2 uit de voorliggende informatienota. Door diverse ons niet te beïnvloeden redenen is de 
besluitvorming al maanden in een onderzoeksfase. Wij hadden gehoopt eerder met u tot 
overeenstemming te komen. U begrijpt dat achterstallig onderhoud bij vertraging niet minder maar 
juist meer investering vraagt. Bovendien hebben wij in onze jaarbegroting 2016 geanticipeerd op een 

besluit uwerzijds.  
 
Met instemming hebben wij kennis genomen met advies van DroogleverFortuyn in deze. Gaarne ben ik 
bereid u nader van informatie te voorzien om uw afweging van adequate informatie te voorzien.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Hans Looijen, directeur  

 
 

 
namens de Raad van Toeixht, 
 
 

 

Oloreetum dolor irit lan enisi te conullutpat. Duissi ex exer 

 

 

Gemeente Haarlem 

T.a.v. leden van de Commissie Ontwikkeling 

 

 


