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Vraag commissie Ontwikkeling PvE Schalkstad

Geachte leden van de Commissie Ontwikkeling,

In uw commissievergadering van 14 april heeft u ingestemd met de 
investeringsbeslissing voor de parkeergarage in het project Schalkstad, de 
omvorming van de samenwerking met de eigenaren van het winkelcentrum en met 
de start van de aanbesteding. Daarbij is de vraag gesteld of het Programma van 
Eisen (PvE) voor de Europese aanbesteding van Schalkstad met de commissie kon 
worden gedeeld. Bij deze ontvangt u het concept PvE. Dit bestaat uit het document: 
Floridablok, document t.b.v. tender bouwdeel la, Haarlem Schalkstad. Dit 
document bevat het Programma van Eisen voor het bouwblok op het Floridaplein. 
Bij dit document behoort op zijn beurt een aantal bijlagen:

1. Het technisch PvE voor de openbare ruimte en de brug (bij gevoegd)

2. Het technisch PvE voor de parkeergarage (bij gevoegd)

3. De specifieke PvE’en voor de onderdelen AH, Aldi en Philadelphia

Tussenstand aanbesteding
Op 6 juni jongstleden is de aanbesteding van start gegaan met het plaatsen van het 
selectie document op Tendemed (https://www.tendemed.nl/tendemed- 
web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/524fb4699a9573d0a79c9fe609130948/ 
cid/540677).
Dit betekent dat de eerste fase van de Europese aanbestedingsprocedure is gestart. 
Alle partijen die graag mee willen dingen in de aanbesteding kunnen zich nu 
aanmelden. Uit deze selectie zullen de best passende partijen worden gevraagd om 
in de volgende fase, de inschrijvingsfase genaamd, een plan te maken en een prijs te
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bieden. De start van de inschrijvingsfase staat gepland direct na de bouwvak, eind 
augustus.
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Verdere afronding PvE
Omdat het PvE onderdeel uitmaakt van de inschrijvingsdocumenten die gedurende 
het zomerreces definitief worden gemaakt wordt er nu voor gekozen om nog voor 
het zomerreces dit document als concept met u te delen. Elet PvE heeft betrekking 
op zowel het vastgoed als de inrichting van de openbare ruimte (in tegenstelling wat 
vermeld staat op blz. 10 onder tendergrens).

In de komende twee maanden zal het document verder worden vervolmaakt, met 
name voor wat betreft het kaartmateriaal en de beeldkwaliteit voor de openbare 
ruimte. Tevens zullen we vooraf afstemming plegen met de belangrijkste 
stakeholders. Dat zijn naast de CVvE, de bomenwacht, fietsersbond en de 
Vogelwerkgroep. Met deze input zal het PvE verder worden afgemaakt.

De Europese aanbesteding is bedoeld om de marktpartijen uit te dagen om de 
mooiste en beste ontwerpen te maken en de beste prijs te kunnen bieden. Hierbij 
wordt juist ingezet om de kennis van deze marktpartijen optimaal te kunnen 
benutten. Het PvE vormt het toetsingskader voor de beoordeling van de 
inzendingen. Een te rigide PvE die te gedetailleerd voorschrijft hoe het ontwerp er 
uit moet zien zou juist een negatief effect op het uiteindelijk resultaat kunnen 
hebben. Het PvE moet dus optimale ontwerpvrijheid geven en ondertussen 
voorkomen dat er ontwerpen worden gemaakt die niet voldoende aansluiten op de 
bestaande omgeving en het gemeentelijk beleid.

Op belangrijke punten worden wel richtinggevende uitspraken gedaan, zowel op het 
gebied van de technische eisen in speciale technische PvE’en als de ruimtelijke 
eisen: zo moet de toegankelijkheid voor fietsers worden gewaarborgd door het 
behouden van een noord-zuid én een oost-westverbinding door het winkelcentrum 
en moeten er ook voldoende fietsparkeerplaatsen geregeld zijn op het Floridaplein 
en het Marktplein (zie paragraaf 3.3.3). De winkelstraten zijn ingericht voor het 
winkelend publiek en is de fiets waar nodig te gast.
Ook voor groen in het plangebied wordt aandacht gevraagd: de Briandlaan en het 
Marktplein krijgen een groene uitstraling, evenals de binnenhoven van de 
woningen. Verder is het ecologisch beleidsplan van de gemeente leidend.

In het PvE zijn verder richtlijnen en referenties opgenomen voor de materialisatie 
van de buitenruimte en het vastgoed (waaronder de parkeergarage).

In de uitwerking van het gekozen plan zal opnieuw afstemming plaatsvinden met de 
belangrijkste stakeholders.

Verdere vervolg
Het programma van eisen vormt een bijlage bij het nog af te ronden 
inschrijvingsdocument. Daarin wordt de wijze van beoordeling en de 
gurmingscriteria beschreven, zoals ook aangekondigd in het selectiedocument.
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Gezien de animo onder marktpartijen heb ik hoge verwachtingen 
inschrijvingen.
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Met vriendelijke groet,

Jeroen van Spijk


