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Geachte leden van de commissie Ontwikkeling,

Op 8 februari is de toetsing van de Letters of Intent inzake de Koepel besproken 
tijdens de commissie Ontwikkeling.

Wethouder van Spijk heeft aangegeven de reactie aan Panopticon waarin de 
kanttekeningen als een voorbehoud worden gegeven voor verzending aan 
Panopticon te willen bespreken met de commissie Ontwikkeling. Op de agenda 
voor de vergadering van 22 februari is hiermee rekening gehouden.

In de bijlage treft u deze brief aan.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders

Bijlagen:
Concept brief Panopticon inzake Toetsing LOFs Koepel
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Uitkomst Toetsing LOFs inzake verkoopovereenkomst Koepel

Geachte mevrouw Van de Sande,

In onze brief van 11 januari jl. hebben wij u bericht dat wij uw brief van 10 januari 
jl. en de aangeleverde documenten zullen bestuderen en dat wij u vervolgens zullen 
informeren over het standpunt van de gemeente met betrekking tot artikel 20A van 
de koopovereenkomst. In onze brief hebben wij voorts aangegeven dat het 
bestuderen van de aangeleverde stukken enige tijd zal vergen.

Middels deze brief berichten wij u - naar aanleiding van de inmiddels bestudeerde 
stukken - over het standpunt van de gemeente met betrekking tot art. 20A, eerste lid 
van de koopovereenkomst.

Wij hebben het volgende geconstateerd:

• De LOFs zijn tijdig overhandigd, hetgeen ook naar redelijkheid en 
billijkheid geldt voor de LOI met de Duitse SRH Higher Education GmbH 
en de Global School for Entrepreneurship B.V. (hierna: ‘GS4E’) die onder 
aankondiging zes dagen later is aangeleverd.

• De LOFs voldoen aan de criteria van een LOI.

• De LOI gesloten met de SRH Higher Education GmbH is bij benadering te 
beschouwen als een LOI met een universitaire onderwijsinstelling, mits 
deze bindend is voor de EBS Universitat für Wirtschaft und Recht GmbH 
(hierna: ‘EBS Universitat’). De EBS Universitat is een naar Duits recht 
geaccrediteerde universiteit, en met een tiental hoger onderwijsinstellingen 
onderdeel van de SRH Higher Education GmbH (een besloten 
vennootschap), met de SRH Holding SdbR (een stichting) aan het hoofd.
De SRH Higher Education GmbH is zelf geen geaccrediteerde universitaire
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instelling, doch het is waarschijnlijk dat de SRH Higher Education GmbH 
met 99,9% van de aandelen (EBS Alumni behoudt het resterende deel 
(0,1%) van de aandelen) bindende instructies kan geven aan de EBS 
Universitat om in het project De Koepel te participeren, zoals overigens 
ook de bestuursvoorzitter van de SRH Higher education GmbH heeft 
verklaard. Het is Duitse private onderwijsinstellingen op grond van Duitse 
wetgeving toegestaan om samen te werken met Nederlandse 
onderwijsinstellingen. De juridische vereisten die aan een dergelijke 
samenwerking worden gesteld, worden beheerst door Nederlands recht. Dit 
doet de vraag rijzen hoe deze vennootschap in Haarlem een geaccrediteerde 
universitaire onderwijsvoorziening wil stichten en exploiteren en welke rol 
de EBS Universitat (en wellicht de andere SRH-onderwijsinstellingen) 
hierin gaat spelen.

• Het initiatief van Panopticon dat in de LOEs wordt beschreven, is gericht 
op een (wo) bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences, waarbij sprake is 
van (uitwerking van) het residentieel wonen (de campus).

• Het initiatief van Panopticon dat in de LOFs wordt beschreven sluit aan bij 
de zogenaamde Eisen voor herontwikkeling als omschreven op pagina 39 
van de Nota van Eisen en Ambities.

Wij zouden kunnen concluderen dat u voldoet aan de voorwaarden maar hebben 
een voorbehoud daarbij. Strikt genomen is immers geen sprake van een LOI met 
een universitaire onderwijsinstelling en of de EBS Universitat daarin een rol gaat 
spelen, blijkt niet uit de ontvangen stukken. Wij verzoeken u om daarover 
helderheid te bieden. Daarnaast hebben wij nog enkele andere kanttekeningen naar 
aanleiding van de ontvangen stukken, die tezamen maken dat wij nu nog niet 
kunnen concluderen dat u aan alle voorwaarden in artikel 20A, eerste lid van de 
koopovereenkomst heeft voldaan. Deze kanttekeningen hebben wij hieronder 
uiteengezet en noodzaken ons ertoe u aan het slot van deze brief nog enkel nadere 
vragen te stellen.

Kanttekeningen
De LOFs zijn niet gesloten met een Nederlandse universiteit(en), maar met private 
onderwijsinstellingen. Het lijkt daarom op dit moment niet haalbaar 
Rijksbekostiging te ontvangen voor de op te richten University College, of de 
daaraan gelijkwaardige universitaire onderwijsvoorziening, tenzij in de nabije 
toekomst alsnog een Nederlandse universiteit of bekostigde hogeschool op het 
initiatief aanhaakt. Hoewel de oorspronkelijke doelstelling was dat er een 
samenwerking tot stand zou komen met een Nederlandse bekostigde universiteit, 
biedt artikel 20A, eerste lid van de koopovereenkomst ruimte voor de oprichting 
van een University College, of een daaraan gelijkwaardige universitaire 
onderwijsvoorziening, door een private instelling zolang er sprake zal zijn van een 
brede bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences op wo-niveau (al dan niet met de 
naam University College) en waarvoor na het met goed gevolg afleggen van het 
afsluitend examen de graad Bachelor als bedoeld in artikel 7.10a van de WHW 
wordt verleend.
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Wel is in artikel 20A eerste lid de toevoeging ‘zonder winstoogmerk’ opgenomen, 
om niet een commerciële en elitaire maar een breed toegankelijke 
onderwijsvoorziening te krijgen. Daarbij is van belang dat het studeren aan de 
universitaire onderwijsvoorziening ook mogelijk is voor studenten met een kleinere 
beurs - met name geldt dat voor de bacheloropleiding. Wij hebben van u bevestigd 
gekregen dat de op te richten universitaire onderwijsvoorziening geen 
winstoogmerk zal hebben. Echter, nog onduidelijk is hoe u de toegankelijkheid van 
de opleiding wilt borgen en wat dit betekent voor de hoogte van de collegegelden. 
Dit ook mede in het licht van de door Panopticon ondertekende verklaring d.d. 20 
maart 2017 betreffende onder meer de toegankelijkheid en betaalbaarheid, waarbij 
is verwezen naar het wettelijke collegegeld.

Het traject om te komen tot een Nederlandse accreditatie van een universitaire 
bacheloropleiding of Liberal Arts and Sciences is niet eenvoudig en tijdrovend. De 
vraag is hoe u binnen de in de LOI’s genoemde termijnen beoogt te bewerkstelligen 
dat de universitaire bacheloropleiding geaccrediteerd is.

Vragen ter verduidelijking

Tegen vorenstaande achtergrond en mede met het oog op de vervolgstappen en 
concrete uitwerking van de LOFs, hebben wij daarom de volgende vragen aan u:

Vraag 1: Stichting Panopticon heeft de gemeente Haarlem geen LOI verstrekt die is 
gesloten met een bekostigde universiteit. Dit roept de vraag op wat voor een 
onderwijsinstelling Stichting Panopticon beoogt op te richten. Zou Stichting 
Panopticon in dat verband kunnen toelichten (i) welke accreditatieniveau(s) de 
beoogde onderwijsvoorziening zal hebben; (ii) hoe Stichting Panopticon dit wil 
bewerkstelligen en (iii) hoe de beoogde onderwijsinstelling gefinancierd zal 
worden? Welke uitgangspunten hanteren partijen voor het uitwerken van het 
business plan?

Vraag 2: Kunt u in grote lijnen toelichten hoe betrokken partijen willen 
bewerkstelligen dat de op te richten Stichting University College Haarlem of 
‘gelijkwaardige universitaire onderwijsvoorziening’ binnen de daarvoor in artikel 
20A, tweede lid van de koopovereenkomst gestelde termijn in Nederland 
geaccrediteerd wetenschappelijk onderwijs mag aanbieden in de vorm van een 
Bachelor of Liberal Arts & Sciences? Welk(e) scenario(‘s) hebben partijen voor 
ogen? Kunt u dit scenario/deze scenario’s toelichten?

Vraag 3: Kunt u toelichten hoe het wetenschappelijke niveau van de Bachelor of 
Liberal Arts & Sciences geborgd zal worden?

Vraag 4: Een van de betreffende partijen is een besloten vennootschap en heeft in 
zoverre een winstoogmerk. Kunt u bevestigen dat de partijen bereid zijn een 
onderwijsvoorziening zonder winstoogmerk op te richten en te exploiteren?
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Vraag 5: Hoe willen de partijen borgen dat de Bacheloropleiding Liberal Arts & 
Sciences voor studenten betaalbaar is, in vergelijking tot andere gelijkwaardige 
opleidingen/ University Colleges? Kunt u dit laten zien in een uitwerking van de 
Business case?

Vraag 6: Op basis van artikel 1.22 van de Wet op het hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek is het voeren van de naam ‘universiteit’ (al dan niet 
in vertalingen) voorbehouden aan de bekostigde universiteiten. Wat zijn uw 
gedachten over de naamvoering van de te stichten en te exploiteren 
onderwijsvoorziening in Haarlem?

Vraag 7: Zal de EBS Universitat door SRH Higher Education GmbH worden 
betrokken bij te stichten en te exploiteren onderwijsvoorziening in Haarlem. Zo ja, 
wat wordt de rol van EBS Universitat en kunnen wij van EBS Universitat de 
statuten ontvangen om inzicht te krijgen in de zeggenschapsstructuur? Komt er een 
dependance van EBS Universitat? Zo nee, wat staat partijen dan voor ogen?

Wij verzoeken u ons de gevraagde gegevens te leveren voor 15 mei 2018. Wanneer 
u dit niet binnen het gestelde termijn kunt leveren, vernemen wij dat graag tijdig.

Overigens constateren wij dat in de LOI met de SRH Higher Education GmbH staat 
aangegeven dat in februari 2018 “the feasibility study” gereed zal zijn en dat het 
doel van deze studie is, het voorbereiden van een business plan om met behulp 
daarvan een definitieve beslissing te kunnen nemen. Mocht hieruit een negatief 
besluit volgen, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk daarna.

Totdat wij de antwoorden op deze aanvullende vragen hebben ontvangen en 
beoordeeld en daarover een terugkoppeling aan u hebben gegeven, behouden wij 
ons het recht voor om gebruik te kunnen maken van het ontbindingsrecht als 
bedoeld in genoemde artikel 20A, eerste lid van de koopovereenkomst.

Hoogachtend,

Het collega van burgemeester en wethouders,

de secretaris, 
J. Scholten

de burgemeester, 
drs. J. Wienen
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