
Geachte commissie, 
 
Allereerst zeg ik u dank voor de aan mij geboden gelegenheid om kort het woord tot u 
te richten. 
 
Op verzoek van uw gemeente in het verleden ben ik bereid geweest om het initiatief 
te nemen voor de ontwikkeling van een Markthal in het plangebied Schalkstad (hierna 
zal ik het ‘bouwinitiatief’ noemen).  
 
Al op 19 juni 2014 heb ik ook ingesproken. Toen stond het onderwerp Schalkstad 
eveneens op uw agenda.  
 
In die bijdrage gaf ik al aan dat mijn bouwinitiatief voldoende concreet was om 
onderdeel uit te kunnen maken van Fase I, welke voor besluitvorming aan de 
gemeenteraad was voorgelegd. 
 
Dit kon ik ook zeggen, omdat de gesprekken tussen uw gemeente en mij in ver 
gevorderde stadium waren gekomen en daarin concrete afspraken zijn gemaakt. Die 
afspraken staan ook op papier. Ten tijde van die inspraak was zelfs over het laatste 
punt afspraken gemaakt. Dat was dat PS het oppervlakte van het door mij te 
ontwikkelen aantal vierkante meters 1.500 m2 naar 800 m2 wenste terug te brengen. 
Alhoewel ik heb ingestemd met deze wens, kon het initiatief merkwaardigerwijs niet 
meer meegenomen worden in Fase I. Dat bleek mij vlak voor de behandeling van het 
stuk in uw commissie  
 
Voor uw informatie. De gesprekken zijn gevoerd met de Gemeente Haarlem én de PS. 
 
Desondanks werd mijn initiatief niet meegenomen in Fase I.  
 
Uw toenmalige wethouder, de heer Cassee, zei mij in zijn reactie tijdens uw 
vergadering dat ik er gerust op diende te zijn en hij mij verzekerde dat als er een goed 
uitgewerkt voorstel komt, dat past binnen de herziene grondexploitatie, mijn initiatief in 
het bestemmingsplan zou worden opgenomen. Ook die geruststelling bleek voor de 
bühne te zijn.  
 
Twee jaar geleden zat ik hier om mijn zorgen te uiten. Vandaag om mijn frustratie met 
u te delen.  
 
Het is namelijk zo dat PS in November 2015 mij heeft gezegd, zelfs alleen maar heeft 
medegedeeld: dat zij eenzijdig afzien van mijn bouwinitiatief. Eén en ander werd pas 
medio februari 2016 schriftelijk aan mij bericht.  
 
Vóórdat PS besloot eenzijdig en zonder bereidheid tot gesprek afbrak, lag er al een 
volledig uitgewerkte overeenkomst. Hierin zijn alle randvoorwaarden uit onderhandeld.  
De gemeente Haarlem en de PS waren nota bene penvoerder van het document. De 
overeenkomst is door mij schriftelijk integraal geaccordeerd.  
 
Mijn verbazing was daarom groot dat PS eenzijdig besloot er simpelweg maar van af 
te zien….de stekker eruit te trekken.  
 



De argumenten die worden opgevoerd, wekken nog meer verbazing… 
 
Primair wordt er verwezen naar het Distributie Planologisch Onderzoek 2013. In de 
actualisatienota (in 2014) zou zijn geconstateerd dat er geen ruimte is voor nieuwe 
vierkante meters met detailhandelsbestemming. Ook stelt PS dat 
nieuwbouwontwikkelingen geen stand zullen houden in planologische procedures.  
 
Hoe verwonderlijk is deze argumentatie? Vooral  wanneer ze worden bezien vanuit het 
tegenovergestelde standpunt die uw gemeente inneemt in de lopende rechtszaak bij 
de Raad van State over het bestemmingsplan. In die procedure is het juist uw 
Gemeente die bepleit dat nieuwe ontwikkelingen en het toestaan van nieuwe vierkante 
meters juist een impuls zal geven aan de kwaliteit van het winkelgebied en 
dientengevolge daarmee ook een positieve bijdrage zal leveren aan het bestrijden van 
leegstand. Ik zou zeggen, u haalt mij de woorden uit de mond.  
 
Zeg nou zelf is er geen tegenstelling in wat u mij schrijft en wat u aan de Raad van 
State zegt?!  
 
Is de visie op de toekomst van het winkelgebied leidend voor de gemaakte 
keuzes, of de belangen van de gevestigde eigenaren van het bestaand 
vastgoed? 
 
Ik maak bezwaar tegen deze manier van zaken doen. Ik beschouw uw commissie als 
eerste aanspreekpunt om mijn beklag te doen. De wijze waarop de PS nu mij aan de 
kant zet, nadat mijn bouwinitiatief aanvankelijk door betrokkenen is omarmd. De 
handelwijze van PS doet geen recht aan het vertrouwen dat ik heb getoond in de PS 
en haar belangrijkste aandeelhouder, de Gemeente Haarlem. Het doet ook geen recht 
aan de door mij gemaakte kosten.  
 
Verzoek: 
Ik verzoek u om in acht te nemen dat: 

 de herontwikkeling van Schalkstad een noodzakelijke maatregel is om het 
Winkelcentrum Schalkwijk weer nieuw leven in te blazen;  

 mijn initiatief een unieke toevoeging zal zijn aan het reeds bestaande 
winkelaanbod;  

 het toch niet zo kan zijn, dat alle initiatieven die een revitalisatie van het 
winkelcentrum mogelijk maakt het slachtoffer wordt en ondergeschikt wordt 
gemaakt aan de gevestigde belangen van vastgoedheren?  

 het onvermogen, dan wel het gebrek aan bereidheid om de vierkante 
meterprijzen aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid het echte probleem is 
achter de leegstand. (Het zijn niet het aantal vierkante meters maar de prijzen 
van ieder vierkante meter die in stand wordt gehouden alsof we nog in de jaren 
’90 van de vorige eeuw leven.) 

 
Ik verzoek u daarom vriendelijk bij uw college aan te dringen dat die zich gaat 
verdiepen in de nu ontstane impasse.  bemoeien met deze kwestie en in dit verband 
verder te kijken dan de belangen van gevestigde vastgoedeigenaren. 
 
Aydin Kahraman / Initiatiefnemer Markthal Schalkstad. 


