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Aan	  de	  gemeenteraad	  van	  Haarlem	  	  
	  
	  
	  
Haarlem,	  22	  juni	  2016	  
	  
	  
	  
Geachte	  dames	  en	  heren,	  
	  
U	  staat	  met	  de	  koepel	  voor	  een	  belangrijk	  besluit	  voor	  Haarlem.	  U	  kent	  stichting	  
Panopticon,	  onze	  plannen	  voor	  University	  College	  en	  alles	  wat	  daarbij	  hoort.	  Een	  
uitzonderlijke	  multifunctionele	  bestemming	  met	  een	  uitzonderlijke	  betekenis	  voor	  de	  
stad,	  juist	  op	  deze	  plek.	  	  
	  
De	  komende	  weken	  neemt	  u	  besluiten	  over	  de	  verkoopprocedure	  en	  de	  bijbehorende	  
Nota	  van	  Ambities	  en	  Eisen.	  Wij	  geven	  u	  bij	  deze	  besluiten	  het	  volgende	  ter	  
overweging:	  
	  
-‐	  Instemmen	  met	  de	  verkoopprocedure	  van	  het	  Rijk	  betekent	  per	  definitie	  einde	  
oefening	  voor	  University	  College	  Haarlem.	  	  
	  
De	  vijf	  criteria	  waarop	  de	  kwaliteit/ambitie	  van	  plannen	  wordt	  getoetst	  zijn	  geen	  harde	  
eisen.	  De	  enige	  eis	  volgens	  de	  verkoopprocedure	  (bijlage	  1,	  verkoopprocedure,	  punt	  
3.5)	  is	  dat	  elk	  van	  de	  criteria	  Integrale	  kwaliteit,	  Kwaliteit	  van	  het	  programma,	  
Stedenbouwkundige	  kwaliteit,	  Architectonische	  kwaliteit	  en	  Levensvatbaarheid/	  
financiële	  haalbaarheid	  minstens	  een	  4	  scoort.	  Op	  een	  schaal	  van	  1	  op	  10.	  En	  met	  
elkaar	  gemiddeld	  een	  zes.	  Een	  minimum	  van	  6	  en	  een	  gemiddelde	  van	  een	  8	  ligt	  meer	  
voor	  de	  hand	  op	  deze	  plek	  in	  de	  stad.	  	  
	  
Na	  weging	  op	  de	  criteria	  kunnen	  vijf	  initiatiefnemers	  met	  gemiddeld	  hoger	  dan	  6	  een	  
financieel	  bod	  uitbrengen.	  De	  eisen	  op	  pagina	  39	  van	  de	  Nota	  van	  Ambities	  en	  Eisen	  
laten	  veel	  ruimte	  voor	  een	  programma	  met	  commerciële	  bestemmingen	  en/of	  
overwegend	  wonen.	  Daar	  kunnen	  wij	  met	  ons	  maatschappelijke	  programma	  financieel	  
onmogelijk	  tegenop.	  	  
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-‐	  Stichting	  Panopticon	  is	  geen	  commerciële	  ontwikkelaar,	  maar	  een	  stichting	  met	  een	  
bijzonder	  maatschappelijk	  doel.	  	  
	  
Mocht	  u	  instemmen	  met	  de	  onderzoeksperiode	  die	  het	  College	  mogelijk	  maakt,	  dan	  
zullen	  wij	  net	  als	  de	  afgelopen	  periode	  in	  alle	  openheid	  blijven	  werken,	  bijvoorbeeld	  
ook	  met	  open	  begrotingen.	  En	  het	  gesprek	  met	  buurt,	  atelier	  Rijksbouwmeester,	  de	  
gemeente	  Haarlem	  en	  alle	  samenwerkingspartners	  blijven	  voeren.	  Hoewel	  wij	  het	  
traject	  met	  vertrouwen	  tegemoet	  zien,	  is	  het	  nog	  steeds	  een	  forse	  klus	  om	  het	  
überhaupt	  voor	  elkaar	  te	  krijgen.	  Wij	  hebben	  de	  stad	  hard	  nodig	  om	  de	  ambities	  te	  
realiseren.	  Volgende	  week	  spreken	  wij	  bijvoorbeeld	  over	  het	  vervolg	  met	  minister	  
Bussemaker	  van	  OCW,	  samen	  met	  de	  top	  van	  de	  Universiteit	  van	  Amsterdam	  en	  
Inholland.	  
	  
Dank	  voor	  de	  moeite	  die	  u	  neemt	  om	  onze	  overwegingen	  te	  lezen.	  Wij	  wensen	  u	  veel	  
wijsheid	  toe,	  in	  het	  belang	  van	  Haarlem.	  	  	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  	  
	  
Namens	  Stichting	  Panopticon,	  	  
	  
	  
	  
	  
Jacqueline	  van	  de	  Sande	  
Voorzitter	  
	  
	  


