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Bijlagen

Geen
In de raadsvergadering van 27 september 2018 is gevraagd naar een reactie op het
voorstel voor een museumkwartier en de positie van de Egelantier. Dit mede naar
aanleiding van een initiatief van een drietal in cultuur geïnteresseerde inwoners
van de stad:
Wij zagen de Egelantier als een mogelijkheid om bestaande en nieuwe culturele
initiatieven in Haarlem te bundelen zodat een cultuurkwartier kan ontstaan in dat
oude deel van de stad.
Hierover kunnen wij u het volgende meedelen.
De Egelantier
Van plannen om de Egelantier te sluiten en het pand te verkopen was voor het
eerst sprake aan het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw. Verkoop
werd opnieuw actueel in 2002 door de plannen voor een fusie tussen
Muziekcentrum, Kreater en Volksuniversiteit (het huidige Hart) en de noodzaak
van gezamenlijke huisvesting. Verkoop van de Egelantier en van het pand van de
Volksuniversiteit aan de Leidsevaart moest voldoende middelen genereren voor
nieuwbouw op het Nieuwe Energieterrein.
In 2004 werd aan de huurders medegedeeld dat de Egelantier op termijn verkocht
zou gaan worden. Trage totstandkoming van de fusie en de crisis op de
vastgoedmarkt zorgden ervoor dat de verkoopplannen in de ijskast werden gezet.
Vanaf dat moment werden geen huurcontracten voor onbepaalde tijd meer
afgesloten.
In 2014 werd in het toenmalige coalitieprogramma Samen Doen! vastgelegd dat
het pand in de collegeperiode 2014-2018 zou worden verkocht:
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Daarom beperken wij de bezuinigingen op cultuur tot het verkopen van de
Egelantier, waarbij we de gebruikers een alternatief bieden.
In de Kadernota 2014 werd bovendien besloten om met ingang van 2016 320.000
euro te bezuinigen op de beheerskosten van de Egelantier. Sluiting van de
Egelantier en huuropzegging voor de 27 vaste en 18 tijdelijke huurders was
daarvan de consequentie. Ook het vertrek van hoofdhuurder Hart speelde bij het
besluit een rol. Per 1 juli 2016 zijn de huurders van de Egelantier verhuisd. Het
merendeel is door de gemeente gehuisvest op Klein Heiligland 84 en een deel
heeft op eigen initiatief alternatieve huisvesting gevonden.
In 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat de Egelantier verkocht zou worden
met als bestemming hotel en een tiental woningen. De eerste verkoopronde
leidde niet tot het gewenste financiële resultaat. Met de raadsinformatiebrief over
de verkoop van de Egelantier (2018/570611) bent u op de hoogte gebracht van de
herstart van het verkoopproces. Gemeld werd dat de door de raad vastgestelde
Nota van Uitgangspunten (2016/581633) van kracht blijft en dat dat uiteraard ook
geldt voor de door de raad op 28 februari 2017 aangenomen motie Egelantier
economisch en sociaal verantwoord verkocht, waarin bepaald is dat de
hoofdfunctie minimaal voor 55 procent hotel mag zijn met daarnaast minimaal
tien stadswoningen.
De Verweyhal
De gemeente beschouwt de Verweyhal als strategisch vastgoed. Het gebouw kent
een lange en rijke geschiedenis. Een geschiedenis waarmee het gebouw naadloos
past in de historische omgeving van de Grote Markt. Een omgeving met
historische toeristische trekpleisters als Vlees- en de Vishal, het stadhuis en de
Grote of Sint Bavokerk. Deze samenhang met de omgeving kreeg een stevige
impuls in 1993, toen het pand te midden van andere musea als Vishal en
Archeologisch Museum een museale functie ging vervullen onder de naam
Verweyhal.
De rijke historie van het gebouw ving in 1880 aan. De herensociëteit Trou moet
Blijcken liet op de plaats van het vroegere verenigingsgebouw een nieuw pand
neerzetten in neo-classisistische stijl, de huidige Verweyhal. In 1922 kocht de
gemeente de Verweyhal aan van Trou moet Blijcken. De gemeente verhuurde het
pand vervolgens in 1924 aan de Spaarnebank. In 1978 vond een verbouwing
plaats. Op de eerste verdieping huisden sindsdien onder meer de gemeentelijke
afdeling Culturele Zaken, de schoonheidscommissie en de stadsarchitect.
Veertien jaar later, in 1992, volgde een nieuwe verbouwing. Het gebouw ging een
museale functie vervullen en kreeg een nieuwe naam: de Verweyhal, met als
naamgever de vermaarde Haarlemse kunstschilder Kees Verwey (1900-1995), die
toen nog op een steenworp afstand aan het Spaarne woonde en werkte. Verwey
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gaf zijn werk in beheer aan Frans Hals Museum en maakte mede de verbouwing
financieel mogelijk.
De Verweyhal werd samengevoegd met de Vleeshal, die al sinds 1951 als museum
fungeerde. Samen met het tussengelegen vishuisje vormen ze Museum De Hallen.
Dit gebouwencomplex vormt in zijn geheel de tentoonstellingsruimte voor
moderne kunst van het Frans Hals Museum. De Verweyhal is een Rijksmonument
en kenmerkt zich door een rijk uitgevoerd art deco interieur. Sinds eind maart
2018 gaat de vestiging aan de Grote Markt door het leven als Frans Hals Museum
HAL.
In 2009 heeft de gemeente het onderstuk van het gebouw verkocht aan de
huurder van de horecaruimte (2009/208054). Als reden werd gegeven:
Het in eigendom verkrijgen is voor de exploitatie van het Grand Café van belang in
verband met investeringen die gewenst zijn.
Achteraf gezien betreurt het college dit besluit omdat het een mogelijke
uitbreiding van het museum blokkeerde.
Museumkwartier
Zoals gezegd stuurde dit najaar een aantal in cultuur geïnteresseerde bewoners
het voorstel naar de gemeente om de Verweyhal te verkopen aan de heer Raiola,
de eigenaar van de onderverdieping. Vervangende ruimte voor het museum zou
gevonden kunnen worden in de Egelantier.
Voor de Egelantier is de ingezette ontwikkeling in het voorgaande geschetst.
Mocht het gewenst zijn om weer een culturele bestemming aan het gebouw te
geven dan heeft dat de nodige financiële consequenties. In de eerste plaats om
het achterstallig onderhoud aan te pakken. Daarnaast is de Egelantier in de
huidige vorm niet geschikt voor een museale functie. Om het pand hiervoor aan te
passen is een forse investering nodig. Overigens is de totale oppervlakte van de
Egelantier een stuk groter dan die van de Verweyhal.
Het college is van mening dat een sterk Frans Hals Museum HOF (zoals de
vestiging op Groot Heiligland genoemd wordt) met een aantrekkelijk historisch
hotel aan het water een voor de stad waardevolle combinatie vormt.
Het college hecht zeer aan een culturele bestemming van het gezichtsbepalende
gebouwencomplex aan de Grote Markt. Zonder Verweyhal zou hier ernstig
afbreuk aan worden gedaan. Het is niet goed denkbaar dat de Vleeshal als op
zichzelf staand gebouw de museale functie kan vervullen die HAL nu heeft. Deze
functie is van groot belang voor de aantrekkelijkheid en beleving van het
stadshart. Volgens het college is een commerciële ontwikkeling van de Verweyhal

Kenmerk: 2018/683334

3/4

dan ook ongewenst. Het museum zelf heeft evenmin de wens om van de Grote
Markt te verhuizen.
Tegen deze achtergrond concludeert het college dat de Verweyhal in het bezit van
de gemeente moet blijven en de huidige museale bestemming dient te behouden.
Wij zullen de drie initiatiefnemers in deze zin beantwoorden.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

_

de burgemeester.
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