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Onderwerp: financiering herontwikkeling Koepel 

Geachte heer Helmig, 

 

U heeft ons op 29 november 2019 vertrouwelijk informatie aangeleverd over de financiering van de 

herontwikkeling van de Koepel. Wij hebben de stukken bestudeerd en hebben op grond daarvan de 

conclusie getrokken dat u de volledige financiering voor de herontwikkeling heeft verkregen en/of zal 

verkrijgen op het moment dat er een omgevingsvergunning ligt. Wij doen daarom geen beroep op 

het ontbindingsrecht.  

Wij constateren dat daarmee tevens, tezamen met de reeds in werking getreden vergunning voor de 

restauratiewerkzaamheden, dat is voldaan aan de opschortende voorwaarden die wij hadden 

gekoppeld aan het eerdere besluit om af te zien van het ontbindingsrecht van de koopovereenkomst 

als neergelegd in artikel 20A lid 2 Koopovereenkomst / artikel 18A lid 2 Akte Panopticon ten aanzien 

van het bij Panopticon in eigendom verblijvende gedeelte van de Koepelgevangenis.  

 

Verder heeft u per brief d.d. 29 november tevens het verzoek gedaan om toestemming tot verkoop 

van het Administratiegebouw volgens de door u bijgevoegde koopovereenkomst dan wel, nadat het 

college besloten heeft dat is voldaan aan de volledige financiering, of het college zelf tot aankoop van 

het Administratiegebouw wil overgaan voor de in de koopovereenkomst opgenomen koopsom. Wij 

constateren dat u uw aanbieding geheel conform de afspraken zoals vastgelegd in de allonge II 

artikel 4 heeft gedaan. Omdat wij dit besluit nemen nadat wij hebben geconcludeerd dat de volledige 

financiering is verkregen en daarmee het ontbindingsrecht is vervallen, bent u gelegitimeerd om het 

gebouw te verkopen en verplicht om dit vervolgens als eerste te koop aan te bieden aan de 

gemeente.  

Het college heeft besloten om geen gebruik te maken van uw aanbod, aangezien er geen strategisch 

of maatschappelijk belang is om dit pand te verwerven. Bovendien constateren wij dat door de 

verkoop het pand ontwikkeld kan worden tot de ondersteunende hotel-/horeca functie dat integraal 

onderdeel uitmaakt van het stedenbouwkundig plan en ontwerp bestemmingsplan.  

 

Wel constateren wij dat de Koopovereenkomst Administratiegebouw nog niet volledig voldoet aan 

artikel 4 van Allonge II, en dient nog te worden aangepast. In de bijzondere bepalingen van de 

Panopticon 
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Koopovereenkomst Administratiegebouw zijn niet de juiste bepalingen aan de opvolgend verkrijger 

doorgelegd. Er is qua tekst niet (volledig) aangehaakt bij de bijzondere bepalingen, die op grond van 

de (gerectificeerde) akte waarbij de gemeente het gehele Koepelgevangeniscomplex aan Panopticon 

heeft geleverd, moeten worden doorgelegd aan een opvolgende verkrijger. Dit dient nauwkeurig te 

worden nagekeken door de tekst van de Koopovereenkomst Administratiegebouw naast de 

betreffende bepalingen van de (gerectificeerde) akte te leggen, dit mede in het licht van de 

aanpassingen in Allonges I en II.  

Daarnaast valt ons op dat in de Koopovereenkomst Administratiegebouw nog geen uitvoering is 

gegeven aan het bepaalde in artikel 4.5 van Allonge II, op grond waarvan de koper middels 

contractsovername alle verplichtingen uit hoofde van de SOK, voor zover deze nog niet volledig zijn 

nagekomen, overneemt. Het enkel verwijzen naar deze bepaling als bijlage, houdt nog geen 

contractsovername in. De verplichting hiertoe zou in artikel 6 van de koopovereenkomst moeten 

worden toegevoegd. Wij gaan er vanuit dat genoemde aanpassingen van deze koopovereenkomst op 

korte termijn kunnen plaatsvinden.  

 

Met deze brief willen wij een einde markeren aan de fase die het gevolg was van de 

reallocatieprocedure waarbij de één-op-één koop mogelijk werd gemaakt. De conclusie die het 

college heeft getrokken houdt in dat de voorwaarden waaronder de gemeente nog tot ontbinding 

van de koop kon overgaan, zijn ingewilligd en dat zij derhalve geen beroep meer doet op deze 

ontbindingsrechten.  

In de afgelopen periode heeft u het plan steeds verder concreet gemaakt en partners aan het project 

gebonden: Elan Wonen, Duwo, SRH en GSE, CupolaXS, The Movies en Slüter. Wij zijn zeer verheugd 

dat u stapsgewijs aan alle ontbindende voorwaarden heeft voldaan, en als laatste stap ook de 

financiering voor elkaar heeft. Er een inmiddels ook een prachtig stedenbouwkundig plan dat veel 

toevoegt aan de buurt en aan Haarlem.  

Het doet ons genoegen om hiermee Panopticon in staat te stellen om de plannen in samenwerking 

met alle partners verder uit te werken en te gaan realiseren. Wij zullen dit op onderdelen als partner 

van de Samenwerkingsovereenkomst Onderwijs in de Koepel graag faciliteren. Zo zal de gemeente 

toezien op het verloop van de ruimtelijk-planologische procedure van de omgevingsvergunning en 

het ontwerpbestemmingsplan.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

K. Kapteijn, 

procesmanager 

 

 

 

 


