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Van: Wijkraad Rozenprieel 
 
Aan: de leden van de commissie Ontwikkeling 
 
Afschrift: de leden van de Haarlemse gemeenteraad, College van B&W 
 
Betreft: onvoldoende borging herontwikkeling Edelweiss, t.w. renovatie tot woningen 
in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 
 

Haarlem, 26 november 2019, 
 
Geachte leden, 
 
Onlangs zijn de gebouwen van de voormalige Stoomwasserij Edelweiss (Zuider 
Buiten Spaarne 24 t/m 30), op uw verzoek, in hun geheel aangewezen als 
gemeentelijk monument. De wijkraad is daarover verheugd, want wij hebben er altijd 
op aangedrongen dit laatste stukje industrieel erfgoed hier te koesteren. Het 
Edelweiss-complex biedt bovendien een geweldige kans voor herontwikkeling tot een 
fraai gerestaureerd ‘Haarlems Hofje’, met enkele fijne (gezins)woningen rondom een 
binnentuin. Het vigerende bestemmingsplan voorzag daarin nog onvoldoende, maar 
nu het hele complex een monument is zullen de oorspronkelijke gebouwen in ieder 
geval behouden blijven. 
 
Het spijt ons evenwel u te moeten berichten dat de voorbereidingen voor de 
aanstaande verkoop van het gemeentelijk eigendomsdeel in het Edelweiss-complex 
(Zuider Buiten Spaarne 30, gebouwen en de tuin achter het hele complex) volstrekt 
onvoldoende zijn om de gewenste ontwikkeling te borgen. Hierdoor dreigt die 
gewenste ontwikkeling te mislukken, en het gemeentelijk deel in handen van 
speculanten te vallen. 
 
De reden voor deze dreiging is dat de betrokken ambtenaren geen uitvoering geven 
aan de gemaakte afspraken, ondanks ons herhaald verwijzen hiernaar. In een email die 
de huidige bewoners van Edelweiss onlangs kregen (Bijlage 1, de wijkraad is tot op 
heden niet formeel geïnformeerd) beroept de coördinerend ambtenaar, mevrouw 
Margo de Groot, zich op afstemming met betrokken wethouders Meijs, Botter en 
Roduner. Wij zien ons dan ook genoodzaakt om ons nu direct tot u te wenden, 
teneinde te voorkomen dat de verkoop mis gaat. 
 
Wij verzoeken u de gewenste herontwikkeling eerst zorgvuldig te laten borgen 
conform de afspraken, en dan pas akkoord te gaan met verkoop. Het gaat hierbij om 
twee essentiële punten in het bijzonder: 
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1. De gemeente heeft nooit het toegezegde ontwikkelplan opgesteld, dat in overleg 
met wijkraad en bewoners zou worden gemaakt – en zegt dat ook niet te zullen 
doen. 
 
In B&W besluit 2014/21874 ‘Herontwikkeling locaties Koningstein en Edelweiss’ 
(Bijlage 2) staat in randnummer 4: 
 
“Het college besluit Edelweiss te herontwikkelen conform variant C van het 
schetsontwerp (zie bijlage B) en hiervoor een ontwikkelplan op te stellen.” 
 
Bijlage B verwijst naar de studie Edelweiss door Entremedio van April 2013. De 
bedoelde variant C is “5 woningen met extra verdieping en dakterras”, te ontwikkelen 
in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 
 
Het bedoelde ontwikkelplan is nooit opgesteld. Er is geen ontwikkelplan, anders dan 
het bestemmingsplan en de (latere) aanwijzing tot gemeentelijk monument. Maar die 
combinatie roept essentiële vragen op. Zo is de bouwhoogte in het bestemmingsplan 
(8 tot 10 meter goothoogte) wellicht voldoende voor een extra verdieping, maar is dat 
gezien de monumentale status nu niet meer zomaar mogelijk. Daardoor zijn geen 5 
woningen meer haalbaar – eerder 2 of 3. Juist het bedoelde ontwikkelplan dient hier 
inzicht in te geven, zowel voor de toekomstige koper(s) als de omgeving. Daarbij zijn 
er tal van kleinere en grotere aspecten van de op tamelijk complexe wijze vervlochten 
gebouwen die eerst opgelost dienen te worden (denk aan te scheiden 
nutsvoorzieningen en riolen, te slopen illegale bebouwing, rechten van overpad, 
brandwerende afscheidingen, en restauratie van gezamenlijke tuinmuur). Voor al deze 
zaken is ons inziens onvoldoende aandacht bij de gemeente. 
 
Bij de opstelling van het ontwikkelplan dienen dan ook zowel de wijkraad als de 
bewoners nauw betrokken te worden. Dat werd lang geleden al zo gezien. De afspraak 
was dan ook dat daartoe een “adviescommissie” zou worden opgericht, waarin de 
eisen aan de herontwikkeling “nader worden uitgewerkt door de gemeente in overleg 
met de adviescommissie ... alvorens tot verkoop kan worden overgegaan.” Wij citeren 
hier uit het plan van aanpak dat werd voorbereid door toenmalig verantwoordelijk 
ambtenaar Annemariecke Schneider, ons toegestuurd op 6 maart 2015 (Bijlage 3). Zij 
werkte, tot haar vertrek, B&W besluit 2014/21874 uit. Daarna hoorden wij hierover 
niets meer van de gemeente. 
 
Terwijl voor Koningstein intussen een prima Beeldkwaliteitsplan is opgesteld 
(eveneens onder leiding van Annemariecke Schneider), waarmee de gemeente nu ook 
zelf zegt heel goed uit de voeten te kunnen, besteedde de gemeente geen aandacht aan 
Edelweiss. En toen de bewoners ernaar vroegen, schreef mevrouw de Groot in haar 
email van 15 november jongstleden aan hen: 
 
“Er komt geen klankbordgroep voor de verkoop van Edelweiss. … aan veel van de 
wensen is tegemoet gekomen en het meeste is verwerkt in het bestemmingsplan, dan 
wel de monumentenstatus.” 
 
Maar zoals hierboven uiteengezet is dat onvoldoende. Bovendien bevat de email van 
mevrouw de Groot een aantal feitelijke onjuistheden (bijvoorbeeld over welke 
gebouwen er precies te slopen zijn) en onduidelijkheden (ze lijkt en passant het 
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bestemmingsplan te willen wijzigen, van ‘kantoor’ naar ‘wonen), die het belang van 
een goed geïnformeerde klankbordgroep ‘nog eens onderstrepen. 
 
2. De gemeente wil herontwikkeling in CPO niet als eis bij verkoop opnemen, 
waardoor CPO-ontwikkeling dreigt te mislukken. 
 
De herontwikkeling van Edelweiss is altijd bedoeld geweest te geschieden in 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Daarnaar verwijst genoemd B&W 
besluit, wij maakten hierover in juni 2016 afspraken met toenmalig wethouder Joyce 
Langenacker, die Edelweiss als CPO-project heeft aangewezen. Ook de (toenmalige) 
raadsleden Marceline Schopman en Robbert Berkhout zette zich hier voor in. En in de 
begin dit jaar opgestelde Startnotitie verkoop en ontwikkeling Koningstein staat: 
 
“Voor het pand Edelweiss is een zelfbouw ontwikkeling voorzien.” (pagina 4/6) 
 
In de startnotitie (Bijlage 4) staat bovendien dat een “Participatie en inspraakplan” zal 
worden gemaakt – op pagina 6/6 sectie 10 Planning, Initiatieffase (2018/2019). Ook 
hierover hebben wij nog niets vernomen.  
 
CPO ontwikkeling is de wenselijke ontwikkelingsvorm, juist omdat het waarborgt dat 
de koper(s), 2 of 3 alleenstaanden/stellen of gezinnen, er ook daadwerkelijk zelf gaan 
wonen. Immers zelfbewoning en antispeculatie-beding zijn harde condities bij 
verkoop voor CPO-ontwikkeling. Dat zorgt voor betrokkenheid van de nieuwe 
bewoners bij het gebouw en de renovatie, bij het hofje, de hun directe omgeving, en 
onze wijk. Wij hechten daar sterk aan, omdat we niet willen dat het gebouw in handen 
valt van een speculant, of een ontwikkelaar die er kantoren, dure huurappartementen 
en/of kamers in maakt. Immers, dergelijke bewoning geeft veel minder een band met 
de omgeving. 
 
Tot voor kort onderschreef de gemeente deze visie volledig. Sterker nog: Edelweiss is 
een heel geschikt CPO prestigeproject voor de gemeente. Maar in genoemde email 
van mevrouw de Groot van 15 november staat nu: 
 
“De gemeente zal CPO niet als eis, maar als mogelijkheid” opnemen in de 
verkoopvoorwaarden. 
 
Wij protesteren hier tegen, omdat wij menen dat indien CPO niet als eis, maar alleen 
als mogelijkheid wordt opgenomen, CPO, en daarmee ook de gewenste ontwikkeling 
van Edelweiss, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal mislukken. 
Immers, juist de gewenste restricties bij de ontwikkeling (zelfbewoning, 
antispeculatie-beding) betekenen dat er een wat lagere financiële opbrengst van het te 
verkopen object zal zijn. Een CPO groep zal daarom waarschijnlijk alleen een wat 
lager bod uit kunnen brengen, vergeleken met een commerciële ontwikkelaar, zoals 
een speculant die er kleine en dure appartementen voor tijdelijke bewoning in maakt. 
Daar tegenover staat dan dus een veel hogere sociaal-maatschappelijke opbrengst, 
omdat het gewenst type bewoning ontstaat: door bewoners met betrokkenheid bij hun 
omgeving. Die hogere maatschappelijke opbrengst is voor altijd – terwijl de wat 
lagere financiële opbrengst eenmalig is. Wij menen dat de sociaal-maatschappelijke 
opbrengsten hier duidelijk de doorslag moeten geven. Dat past ook goed bij de nieuwe 
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wijkaanpak. Daarom vragen wij om borging van de gewenste ontwikkeling door CPO 
als verkoopvereiste op te nemen. 
 
Gelieve hier op te merken dat de eisen zoals opgenomen in de onlangs in uw 
commissie vastgestelde informatienota Inzet Instrumentarium Antispeculatie-beding 
hier niet voldoen. Immers, de Edelweissgebouwen zijn vrijwel zeker meer waard dan 
de koopsomgrens van 367.000 euro, waardoor de zelfbewoningsplicht en het 
doorverkoopverbod niet zouden gelden. Het is dus essentieel dat aanvullend de CPO-
eis hier bindend wordt opgelegd. 
 
Bovendien geldt dat, als CPO bij verkoop niet als eis, maar slechts als mogelijkheid 
wordt gesteld, de gemeente zich in een situatie manoeuvreert waarin ze gaande het 
biedproces financiële opbrengst tegen maatschappelijke opbrengst zal moeten 
afwegen. Maar wie gaat die afweging in die fase dan maken? Zeker zonder een 
klankbordgroep (zie hierboven) maken wij ons daarover geen enkele illusie: de 
gemeente, samen met de uit de aard van zijn functie door opbrengstmaximalisatie 
gedreven verkopende makelaar, kiest dan voor het hogere financiële bod, en daarmee 
voor de ongewenste ontwikkelvorm. En daar protesteren wij tegen. In elk geval dient 
de gemeente helder te maken hoe ze zal kiezen tussen verschillende biedingen met 
bijbehorende ontwikkelplannen. Beter wordt CPO-ontwikkeling gewoon als eis 
gesteld. 
 
Concluderend 
   
Wij vragen u te borgen dat Edelweiss op de door ons allemaal gewenste en 
afgesproken wijze ontwikkeld wordt, en conform de reeds gemaakte afspraken. 
Daartoe dient een ontwikkelplan te worden opgesteld, in samenwerking met een 
klankbordgroep, en CPO-ontwikkeling als eis bij de verkoop te worden 
opgenomen. Gezien het vele voorwerk dat hiervoor reeds is gedaan, kan dit op zeer 
korte termijn worden gerealiseerd, zodat de verkoop geen vertraging oploopt. Het 
enige dat ervoor nodig is, is uitvoering geven aan gemaakte afspraken. Wij menen dat 
de gemeente niet zomaar eenzijdig afspraken in deze over samenwerking kan 
opzeggen. Ze dienen gestand te worden gedaan. Wij verzoeken u het college te 
vragen aan deze afspraken uitvoering te laten geven.    
 
Op deze mooie plek in onze wijk doet zich een kans voor op een goede 
herontwikkeling voor het Rozenprieel en Haarlem – mits de verkoop zorgvuldig 
wordt vormgegeven.  
 
In voortdurend vertrouwen op uw steun daarbij verblijven wij, 
  
Met de meeste hoogachting en een vriendelijke groet, 
 
Namens wijkraad Rozenprieel, 
 
 
Maarten Pieter Schinkel en Ton van Hoorn 
Wijkraad Rozenprieel 
Commissie herontwikkeling Koningstein en Edelweiss 
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Bijlagen: 
  

1. Email Margo de Groot aan huidige bewoners Edelweiss, 15 november 2019 
2. B&W Besluit 2014/21874 
3. Plan van aanpak door penvoerder Annemariecke Schneider, 6 maart 2015 
4. Startnotitie verkoop en ontwikkeling Koningstein, 2019 

 



B&W besluit 
Haarlem Publicatie 

Onderwerp Bestuurlijk 
behandelvoorstel 

Herontwikkeling locaties Koningstein en Edelweiss (2014/21874) 

STZ/VG 

Collegebesluit Auteur: 
Commandeur, L. 

1. Het college besluit tot herontwikkeling van Koningstein en Edelweiss. 
2. Het college besluit Koningstein te herontwikkelen volgens model Email: 

Spaarneplaats. lcommandeur@haarlem 
3. Het college besluit de spelregels en bouwenvelop van model .nl 

Spaarneplaats als randvoorwaarde vast te stellen voor de verkoop en 
herontwikkeling van Koningstein. Telefoonnr 

4. Het college besluit Edelweiss te herontwikkelen conform variant C van 
023-5115626 het schetsontwerp (zie bijlage B) en hiervoor een ontwikkelmodel op te 

stellen. 
5. Dit besluit heeft geen financiële consequenties. 
6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit 

besluit. 
7. Het besluit van het college wordt ter informatie toegestuurd aan de 

commissie Ontwikkeling. 

Samenvatting/Doel/grond besluit B&W vergadering 

Beide locaties zijn inclusief bijbehorende gronden in bezit van de Vergadering Ben W d.d. 
gemeente. Koningstein (Zuider Buiten Spaarne 22) is in januari 2013 25-2-2014 
versneld leeg komen te staan in verband met de vondst van asbest in het 
pand. Edelweiss (Zuider Buiten Spaarne 30) met bijbehorende gronden is in 
bezit van de gemeente, heeft ernstig achterstallig onderhoud en staat leeg. 
De insteek is om beide locaties afte stoten en dat deze door de markt Bijlagen 
worden herontwikkeld. 





https://outlook.live.com/mail/search/id/AQMkADAwATZiZmYAZC ... 

RE: Stukken voor ontwikkeling Koningstein 

Annemariecke Schneider 
Vr 6-3-2015 17:52 

Aan: Joost Mulder <Joost.Mulder@inter.NL.net>; 'Marjolein Heidema' <marjoleinhe@gmail.com>; 'mp schinkel' 
< mpschinkel@hotmail.com>; 'wijkraad rozen prieel' <info@wijkraadrozenprieel.nl>; Jaap van Heusden 
<j.v.heusden@haarlem.nl>; Marjolein Peters < mpeters@haarlem.nl>; Hanneke Beelen < h.beelen@haarlem.nl>; 'Rob 
Smit' <rjhsmit@yahoo.nl>; Jasper Huizinga <jhuizinga@haarlem.nl>; 'Erik de Graaf' <e.de.graaf@hva.nl>; 
cjbasoski@online.nl <cjbasoski@online.nl>; Annemieke Verhaar <a.verhaar@haarlem.nl>; Silvana Cornelius 
<stcornelius@haarlem.nl>; 'Rob Smit' <rjhsmit@yahoo.com>; 'dhr Christiaanse' <christiaanse19@zonnet.nl>; 'Anita 
Snoek' <a.snoek@hannieschafthaarlem.nl>; 'Dhr. Christiaanse' <christaanse19@zonnet.nl>;'Ineke Krist' 
< krist@online.nl >; 'Jessika Hake' <jhake@chello.nl >; 'Linda Blankhorst' < linda.blankhorst@opstoom.nl > 

@ 1 bijlagen (1 MB) 

Plan van aanpak 7 maart 2015.docx; 

Beste allemaal, 
Hierbij ook de laatste versie van het plan van aanpak Koningstein. Het stuk is nog niet geredigeerd, dat 
komt nog. Er staan een aantal zaken onder voorbehoud in omdat dit nog wordt uitgezocht, ook de 
gelijkwaardige rol bij de selectie van de ontwikkelaars is nog geen feit. Vastgoed denkt hier nog over na. 
Het stuk gaat ook in deze versie naar de wethouder. 

Afgelopen woensdag hebben wij het volgende afgesproken over het gesprek met de wethouder: 

1. Voorstelrondje 
2. Geschiedenis en opdracht van commissie ontwikkeling: Joost Mulder 
3. Proces vanaf juni 2014 tot nu toe: Joost Mulder 
4. Wens om ontwikkeling in bp op te nemen (moet even verteld worden waarom dit zo belangrijk is 
geworden: Zal ik dat doen? 
5. Toelichting op Stedenbouwkundig programma van eisen: Marjolein peters 
6. Bespreekpunten (voorlopig): 
- Asbest in Koningstein en Edelweiss 
- Hoe ver gaan we in het beschrijven bouwenveloppe, wel of geen herenhuizen afdwingen? 

We hebben tot 18.30 uur, ik hoop dat Jack van der Hoek (wethouder vastgoed, er ook bij kan zijn). 

Hartelijke groet, Annemariecke 

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). 
Gebruik door anderen is niet toegestaan. 
Indien u niet de geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. 
Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend. 

~ Denk svp aan uw verantwoordelijkheid voor het milieu. Bedenk voordat u deze e-mail gaat printen of u wel echt een afdruk 

nodig heeft. 

I of I 10/19/2019. 9:30 AM 





Plan van aanpak herontwikkeling en verkoop Koningstein 

Versie 7, 6 maart 2015 
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1. Opdracht 

Geruime tijd is en wordt aandacht besteed aan de herontwikkeling van het voormalige dienstgebouw 
van de gemeente Haarlem: Koningstein. Met de recente behandeling in de commissie ontwikkeling in 
juni 2014 is e.e.a. nader geconcretiseerd en biedt nu volop kansen voor een succesvol en gedragen 
traject. In onderstaande alinea's zijn de belangrijkste besluiten en toezeggingen samengevat, op 
basis waarvan de opdracht voor dit Plan van Aanpak voor de herontwikkeling en verkoop kan en zal 
worden geformuleerd. 

1.1 Achterliggende besluiten 

Besluitvorming college burgemeester en wethouders d.d. 24 februari 2014 

Op 24 februari heeft het college van Burgemeester en Wethouders in de nota 2014/21874 
besloten om: 

Koningstein en Edelweiss te her ontwikkelen 
Koningstein te her ontwikkelen volgens model Spaarneplaats, i.p.v. het model Koningshof; 
de spelregels en de bouwenvelop van model Spaarneplaats als randvoorwaarde voor 
verkoop en herontwikkeling van Koningstein te gebruiken, 
Edelweiss te her ontwikkelen volgens variant C van het schetsontwerp en hiervoor een 
ontwikkelmodel op te stellen. 

Input Wijkraad & Klankbordgroep 

De klankbordgroep, met wie de gemeente gedurende de 2• helft 2013 en de 1• helft 2014 heeft 
overlegd over de plannen, sprak zich unaniem uit voor nadere uitwerking van de variant 
Koningshof i.p.v. Spaarneplaats. Vervolgens heeft de wijkraad Rozenprieel op 18 juni 2014 per 
brief de commissie ontwikkeling verzocht te kiezen voor nadere uitwerking van alleen de variant 
Koningshof, en bood daartoe een compromis aan {zie bijlage). 

Gevolgen van behandeling van nota in de commissie Ontwikkeling d.d. 19 juni 2014 

In de commissie ontwikkeling van 19 juni 2014 is bovenstaand collegestuk besproken in 
samenhang met de input van de klankbordgroep en de wijkraad Rozenprieel. De commissie 
ontwikkeling prees het bewonersinitiatief en drong erop aan Koningshof als enig uitgangspunt 
voor de herontwikkeling te nemen. 

De verantwoordelijke wethouder heeft daarop toegezegd dat hij ook verder kan met het 
compromisvoorstel, en wel als volgt: de herontwikkeling voor Koningstein wordt op basis van de 
variant Koningshof nader uitgewerkt, maar moet met een batig saldo eindigen. Als de raad vindt 
dat een klein batig saldo voldoende is dan kan de wethouder daar mee door. Het college wenst 
geen geld op de herontwikkeling van Koningstein toe leggen. 
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Toegezegd is tevens dat er een organisatie zal worden opgezet waarbij vanuit de gemeente en 

vanuit de wijkraad (middels een adviescommissie) zal worden gekomen tot een helder 

projectplan op basis waarvan Koningstein verkocht kan worden. Als randvoorwaarde is tevens 

meegegeven dat dit geen "oneindig traject" mag zijn. Concrete en snelle resultaten zijn gewenst. 

De 1 • stap, het gezamenlijk op te stellen Plan van Aanpak komt ter informatie naar de raad. 

1.2 Formulering Opdracht 

De opdracht luidt om een gefundeerd en gedragen herontwikkelingsplan voor Koningstein op te 
stellen. Het plan dient gebaseerd te zijn op het plan Koningshof en dient te sluiten met een 
(gering) batig saldo. De uitwerking van de stappen wordt weergegeven in (onderhavig) Plan van 
Aanpak, dat opgesteld dient te worden met de klankbordgroep. 

Ten aanzien van het nabijgelegen complex Edelweiss geldt dat dit gereed gemaakt dient te 
worden voor verkoop, op basis van uitwerkingsvariant C, waarvoor een ontwikkelmodel dient te 
worden opgesteld conform de locatie-analyse en conclusies in de Entremedio studie van 2 april 
2013. Dit traject dient echter losgekoppeld te worden van de verkoop van Koningstein en maakt 
derhalve dan ook slechts onderdeel uit van dit Plan van Aanpak voor zover de ontwikkeling 
Edelweiss relevatie heeft voor de ontwikkeling Koningstein. 
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2. Resultaat 

Het resultaat van de voorliggende opdracht behelst het opstellen van een projectplan met daarin 
een concrete nadere uitwerking van het plan Koningshof. Dit uitgewerkte plan is ruimtelijk en 
functioneel vervat in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) en een 
Beeldkwaliteitsplan (BKP), ook is het plan op financiële haalbaarheid doorgerekend. E.e.a. vormt 
de basis voor het in te zetten verkooptraject, waarvan de opzet van dit traject ook tot het 
resultaat van behoort. 

Om te komen tot dit resultaat is in overleg met de adviescommissie dit Plan van Aanpak 
opgesteld. 
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3. Randvoorwaarden 

Voor de beoogde herontwikkeling en verkoop geldt een aantal randvoorwaarden. Deze 
randvoorwaarden zijn meegenomen in de Plan van Aanpak, omdat deze een impact hebben op 
de te volgen werkwijze en op het inhoudelijke resultaat. 

3.1 Stedenbouwkundig/ Ruimtelijk 

De planontwikkeling vindt plaats op basis van het op 19 juni 2014 gekozen model Koningshof en 
de hiermee samenhangende uitgangspunten e.e.a. conform de overeenkomstige delen uit de 
stedenbouwkundige visie Koningstein d.d. 24 januari 2014, waarin dit model is opgenomen. Dit 
model is gemaakt door Peter de Ruyter en Nynke Jelles. Afhankelijk van de aan het plan 
toegerekende kosten en het rekenmodel komt in beeld of en wat de ontwerpopgave is en in 
hoeverre en op welke wijze (zie ook 3.3.) optimalisatie van model Koningshof mogelijk dan wel 
noodzakelijk is. Er wordt een ideaal basismodel opgesteld. Het is mogelijk dat er, in eventuele 
uitbreiding op het ideale basismodel, verschillende uitbreidings-scenario's worden uitgewerkt 
om te kunnen anticiperen op de uitkomst van een marktconsultatie. 

Onderdeel van de herontwikkeling is tevens het aanhelen van de omliggende openbare ruimte, 
op en rondom het Koningsteinterrein. Dit vormt hiermee (ook in financiële zin) een onderdeel 
van de verdere uitwerking. 

3.2 Functioneel / programmatisch 

Alle modellen, en hiermee ook model Koningshof, gaan uit van een woonmilieu op de huidige 
locatie van Koningstein. Een exacte toedeling tussen grondgebonden woningen en 
appartementen is onderdeel van de uitwerking. Wel dient rekening gehouden te worden met de 
beleidslijn om mogelijk 30% van het programma te bestemmen voor Sociale Woningbouw. 
Tevens dient in de planuitwerking rekening gehouden te worden met parkeren uit het zicht en de 
ontsluiting. 

3.3 Financieel 

Uitgangspunt bij deze planontwikkeling is dat de gemeente Haarlem financieel niet wil toe leggen 
op de planontwikkeling en de verkoop. Dit betekent dat er minimaal een kosten neutrale verkoop 
moet kunnen plaatsvinden, oftewel de opbrengsten van de verkoop dienen alle te 
maken/gemaakte kosten te dekken. Hieronder vallen de ambtelijke kosten, de kosten voor 
onderzoeken en andere kosten die gemaakt worden om de locatie te kunnen ontwikkelen. 
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Specifiek gaat het om de navolgende kostenposten 1, die op voorhand (naast de reguliere bouw 
en ontwikkelkosten) meegenomen dienen te worden: 

1. Boekwaarde Koningstein 
2. Ambtelijke kosten voor 19 juni 2014 
3. Ambtelijke kosten na 19 juni 2014: 
4. Beheerkosten pand tot aan sloop: 
5. Actueel bodemonderzoek 
6. Actueel asbestonderzoek 
7. Sloopkosten 
8. Verkoopkosten 
9. Verplaatsen trafo liander 
10. Parkeeronderzoek/Parkeeroplossing 
ll. Onderzoek naar ligging kabels en leidingen 

700.000,-- (wordt nog bijgesteld) 
60.000,-- 
30.000,- 
ca. 1.000,-- per maand 
5.000,- 
5.000,- 
500.000,- 
50.000,- 
100.000,- (onder voorbehoud) 
1.500,- 
1.500,- 

12. Overige onderzoeken zoals onderzoek naar luchtkwaliteit, waterhuishouding, groentoets, 
archeologisch onderzoek, Flora en Fauna onderzoek, Milieu effect rapportage (nodig?), 
akoestisch onderzoek, milieuzonnering, cultuurhistorische aspecten 17.000,- 

De financiële werkgroep stelt gezamenlijk een rekenmodel op waarbij de kosten en opbrengsten van 
verschillende ontwikkelingsmodellen specifieker gemaakt zijn. 

3.4 Bestemming 

3.4.1 Functies 

De hoofdbestemming van de locatie Koningstein zal wonen zijn, met daarbij mogelijk enkele 
ondersteunende functies. 

Voor wat betreft de woonfunctie moet gelet worden op de uitgangspunten die verwoord staan in 
de gemeentelijke woonvisie 2012-2016 en het coalitieakkoord "samen Doen". Ten aanzien van 
de woondifferentiatie zouden bij één op één toepassing de volgende randvoorwaarden gelden: 

Tenminste 30% van de te realiseren woningen wordt uitgevoerd in sociale huur of koop; 
Voor overige woningen kan een verdeling gehanteerd worden over de categorieën 
middelduur, en duur (huur of koop) 
Uitvoering van de woning als nul treden woning (geschikt voor senioren en minder validen) is 
wenselijk. 

De keuze voor sociale woningbouw heeft consequenties voor het bouwvolume: sociale 
woningbouw levert minder op waardoor er relatief meer gebouwd moet worden om uit de 
kosten te komen. Hoewel het Rozenprieel aan de westzijde van het Spaarne ligt, bevindt zich in 
deze wijk relatief veel sociale woningbouw (ruim 40%), waaronder ook in het naastgelegen 
Europan (60%). Een toevoeging van middelduur en duur segment op deze locatie brengt het 
percentage niet onder de gewenste 30%. 

1 Definitieve kosten worden in beeld gebracht, dit is onderdeel van de financiële werkgroep. 
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Nadere randvoorwaarden, waaronder mogelijk bestemmen van delen van het Koningsteinterrein 

als openbare weg/ruimte/groen zullen te worden opgesteld in samenspraak met de 

adviescommissie. 

3.5 Verkoop 

De gemeente zal het pand, dan wel de locatie verkopen op basis van het op te stellen plan SpvE 
en het BKP, waaraan elke nieuwe eigenaar met de herontwikkeling zal moeten voldoen. De 
daadwerkelijke verkoop vindt pas plaats als alle procedures doorlopen zijn (dus als de 
omgevingsvergunning onherroepelijk is). Zo kan de ontwikkelaar niets anders doen dan zich aan 
het SPvE en het BKP houden, anders krijgt hij de vergunning niet. Voor Koningstein is inmiddels 
veel belangstelling. Dit betekent een één op één verkoop niet plaats kan vinden. 

De verkoop zal via één van de door de gemeente geselecteerde makelaar plaatsvinden. De wijze 
waarop dient nog nader te worden uitgewerkt en vormt dan ook een van de deelresultaten van 
de nu voorliggende fase. 

4 Deelresultaten 

Zoals in paragraaf 2 uiteengezet valt het beoogde resultaat uiteen in diverse met elkaar 
samenhangende sub resultaten. 

4.1 Stedenbouwkundig PvE 

Het SpvE is een nadere uitwerking van de eerdere plannen van het model Koningshof. Minimaal 
zal in het SpvE aandacht worden besteed aan: 

• Plangebied (omschrijving en begrenzing kadastrale percelen) 
• Beleidskaders (Structuurplan Haarlem 2020, Ruimtelijke kwaliteit, Woonvisie Haarlem 

2012-2020) etc. 
• Milieu en omgevingsaspecten (geluid, kabels en leidingen, bodem, luchtkwaliteit etc.) 
• Visie op gebied en omgeving (beschrijving uitgangspunten) 
• Uitgewerkt wensbeeld Koningshof, inclusief m2 uitgeef baar terrein bvo 
• Optimalisatiemogelijkheden, inclusief m2 
• Vertaling van wensbeeld in SpvE (of spelregelkaart). 

Gelet op de mogelijke wens om sociale woningbouw mogelijk te maken in het project zullen 
minimaal een aantal varianten worden uitgewerkt, die voorgelegd kunnen worden ter 
besluitvorming. Hierbij gaat het in ieder geval om: 

• Variant basis (uitgangspunt geoptimaliseerd model Koningshof), zonder sociale 
woningbouw. 

• Variant basis, met inbegrip van sociale woningbouw; 
• Variant basis, met als extra volume sociale woningbouw. 

Het resultaat is een boekwerk (A4/A3) de voor de ontwikkeling relevante ruimtelijke kaders 
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4.2 Beeldkwaliteitsplan 

In het beeldkwaliteitsplan worden eisen geformuleerd over de gewenste stedenbouwkundige en 
architectonische vorm en structuur van de herontwikkeling. 

Het beeldkwaliteitsplan wordt een visuele aanvulling op he bestemmingsplan voor dit gebied. 
Door het beeldkwaliteitsplan onderdeel te laten zijn van het verkooptraject wordt het voor een 
koper een juridisch bindend element. Ook zal het beeldkwaliteitsplan, als onderdeel van het 
totale resultaat worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

Het resultaat is een boekwerk (A4/A3) de voor de ontwikkeling relevante beeldbepalende kaders. 

4.3 Financiële onderlegger 

De financiële randvoorwaarden zoals die door de commissie Ontwikkeling zijn meegegeven zijn 
helder. De gemeente zal bij de herontwikkeling van Koningstein niet streven naar een maximale 
opbrengst. Echter ook is uiteen gezet dat de opbrengst minimaal een licht positief karakter dient 
te kennen. 

Gedurende het opstellen SpVE en het beeldkwaliteitsplan kan de verwachte verkoopopbrengst 
van Koningstein worden doorgerekend. Hiermee kunnen gedurende het traject aanpassingen in 
plan en programma plaatsvinden. 

Het resultaat is een gefundeerde opbrengstverwachting voor elk van de onder 4.1 genoemde 
scenario's. Tevens zal een externe taxatie plaatsvinden, op basis van het uitgewerkte plan voor 
een wenselijke herontwikkeling, met het oog op de mogelijke verkoopopbrengst. 

4.4 Verkoopstrategie 

Zoals in par. 3.5 al aangegeven is er vanuit de markt veel belangstelling voor de verwerving van 
het object. Op dit moment hebben al meer dan 10 partijen zich gemeld. Dit nog voordat het 
object werkelijk in verkoop is gegaan. 

Met betrekking tot de verkoopstrategie zijn een aantal aspecten van belang: 
• Transparantie; 
• Een gelijk "level playingfield" is noodzakelijk; 
• Toets op kwaliteit, gedurende de bieding en erna; 
• Alleen werkelijk geïnteresseerde partijen de kans geven serieus te bieden; 
• Beleidslijn van de gemeente is om geen ontwikkelcompetities te organiseren. 

Verkoopstrategie 

• De verkoop vindt plaats aan partijen die op basis van een pre-selectie zijn geselecteerd 
(er worden 5 partijen geselecteerd). Kwaliteit van de herontwikkeling is een belangrijk 
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criterium in de pre-selectie. Op deze wijze doen alleen partijen mee die zich eerder al 

eens hebben bewezen in de gebiedsontwikkeling. De kwaliteit van de bieding kan dan 

hoger zijn, de gemeente moet de criteria voor de pre-selectie eerst opstellen en 

uitvoeren. 

• De adviescommissie werkt mee aan de het opstellen van de criteria voor pre selectie, 

samen met de verkopende makelaar. Ook krijgt de adviescommissie een beslisrol bij de 
beoordeling van de inschrijving en de selectie van de koper en ontwikkelaar. 

De verkoopkosten zullen onderdeel zijn van de totale projectkosten. De strategie zal worden 
afgestemd met de verkopend makelaar. 
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5 Organisatie & werkwijze 

Om tot een haalbaar en breed gedragen plan te komen geeft het college de opdracht om 
gezamenlijk met de adviescommissie (waarin wijkraadsleden, buurtbewoners en 
belanghebbenden zitting hebben) een concreet herontwikkelings- en verkoopplan te maken. In 
de vorm van gezamenlijk workshops zal aan deze opgave gewerkt worden. 

Dit betekent dat er naast ambtelijke inzet ook inzet vanuit de wijk geborgd moet zijn. Dit is 
gedaan middels de inzet van de adviescommissie. Zij werkt mee aan de planontwikkeling en bij 
het verkoop- en ontwikkeltraject is de adviescommissie ook nauw betrokken. De gemeente zal bij 
verkoop aan de nieuwe eigenaar meedelen dat in het ontwikkeltraject verder actief met de 
adviescommissie overlegd moet worden over de ontwikkeling en planning van de bouwwerken 
en de aanleg van de openbare ruimte. Voor verkoop wordt de ontwikkeling getoetst aan de 
vastgestelde kaders (omgevingsvergunning), de openbare ruimte wordt na realisatie aan de 
gemeente om niet overgedragen. De aanleg moet gerealiseerd worden volgens SvE en BKP, 
alsmede de richtlijnen die bij GOB (Hoofdafdeling gebiedsontwikkeling en beheer) zijn opgesteld 
en bij verkoop worden meegegeven. 

werkgroepen 

Naast de gezamenlijke werkgroep neemt de adviescommissie deel aan de aparte overleggen over 
financiën en stedenbouw. De adviescommissie wordt volledig geïnformeerd. Ten behoeve van de 
berekening voor de ontwikkeling is een financiële adviescommissie geformeerd bestaande uit 
ambtenaren en leden van de adviescommissie. Zij hebben de opdracht de berekening te maken 
t.b.v. de ontwikkeling van Koningstein. Hieruit volgt de ontwikkelopgave in m2. De financiële 
gegevens worden gedeeld tussen de betrokken ambtenaren en de leden van de adviesgroep. 

Inzet Peter de Ruyter, Nynke Jelles 

Zowel de adviescommissie als de gemeente hechten er waarde aan dat deze personen ook in het 
vervolg betrokken worden. Doormiddel van de inzet van bewonersondersteunings gelden is een 
modus gevonden om deze adviseurs bezoldigd een rol in het proces te geven. 

Penvoering & overeenstemming 

De gemeente is penvoerder voor het opstellen van de bestuurlijk stukken. Op het moment dat 
geen overeenstemming gevonden kan worden, wordt het advies van de adviescommissie apart 
verwoord in de stukken. De adviescommissie komt op gezette tijden bij elkaar. Ze blijft actief tot 
en met de oplevering van het project. Na verkoop zal dan niet langer de gemeente (behoudens 
publiekrechterlijke zaken) primair aanspreekpunt zijn, maar de verwerver van de locatie. De 
adviescommissie vormt een eigen oordeel over proces en resultaten. 
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6 Beheersaspecten 

6.1 Tijd 

Het traject is er op gericht om de onder 2 genoemde resultaten in april 2015 gereed te hebben 
voor besluitvorming, dit opdat het verkooptraject nog voor de zomer 2015 kan aanvangen. Per 
deelproject (resultaat} betekent dit het volgende: 

Opstellen plan van aanpak door adviescommissie en ambtenaren: December Januari februari 
2015 

Bespreken PvE met wethouder 

PvA ter informatie naar raad: 

Opstellen SPVE: 

Beeldkwaliteit: 

Insteek keuze Bestemmingsplan 

Bundelen stukken/ besluitvorming: 

Maart 2015 

Maart/april 2015 

Maart/April 2015 

Maart/April 2015 

Februari 2015 

April 2015 

6.Z Geld 

Een deel van de ambtelijke inzet is speciaal ingezet voor de planontwikkeling. Deze kosten 
worden aan het plan toegerekend. Het gaat om de kosten van de procesmanager, de 
stedenbouwer en de planeconoom etc. De inschatting is dat deze kosten ca. 30.000,- bedragen. 
Om de ontwikkeling te bespoedigen is ca. 20.000,- nodig voor onderzoek in het kader van het 
bestemmingsplan (Flora en Fauna etc.}, de aanvraag van een sloopvergunning etc. Deze worden 
voorgefinancierd uit de reserve vastgoed. 

6.3 Kwaliteit 

De gezamenlijke werkwijze zorgt ervoor dat de geproduceerde stukken voldoen aan de wensen 
en eisen van zowel de adviescommissie alsook van de gemeente. 

6.4 Informatie 

Alle informatie tussen de adviescommissie en de gemeente wordt met elkaar gedeeld. De 
gemeente is penvoerder en zal de binnengekomen informatie rondsturen. 
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6.5 Organisatie 

Betrokken ambtenaren (niet allemaal even vaak) 

• Annemariecke Schneider (gemeente Haarlem, GOB, gebiedsmanager) 
• Jeroen Braakman (gemeente Haarlem, GOB, procesmanager) 
• Hanneke Beelen (gemeente Haarlem, GOB, gebiedsmedewerker) 
• Marjolein Peters (gemeente Haarlem, Ruimtelijk Beleid, stedenbouwkundige) 
• Jasper Huizinga (gemeente Haarlem, Vastgoed, strategisch adviseur) 
• Jaap van Heusden (gemeente Haarlem, bestemmingsplan) 
• Annemiek Verhaar (gemeente Haarlem, planeconoom) 

Adviescommissie 

• Maarten Pieter Schinkel (wijkraad Rozen prieel, bewoner Zuider Buiten Spaarne) 
• Joost Mulder (wijkraad Rozen prieel) 
• Rolf Baron (wijkraad Rozenprieel) 
• Cornelius Basoski (bewoner Zuider Buiten Spaarne) 
• Rob Smit (VVE Europan) 
• Marjolein Heidema (bewoner Jan Huigenstraat) 
• Anita Snoek (Directeur Hannie Schaftschool) 
• Sytze Hiemstra (bewoner Europan) 
• Erik de Graaf (bewoner) 
• Jacco Jansen (bewoner) 

De onderverdeling in de werkgroepen is als volgt: 

Financiele werkgroep: 
Jeroen Braakman 
Annemiek Verhaar 
Erik de Graaf 
Rob Smit 
Maarten Pieter Schinkel 

Ruimtelijke werkgroep: 
Marjolein Peters 
Jacco Jansen 
Erik de Graaf 
Rob Smit 
Maarten Pieter Schinkel 
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7 Besluitvorming 

Vaststellen Plan van Aanpak Koningstein 
Vaststellen ontwikkelplan Koningshof, vernieuwd. 
Aanvragen sloopvergunning 
Verlenen bouwvergunning 
Verkoop Koningshof 

Maart 2015 
Maart/ Apri12015 
PM 
PM 
PM 
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8 Overig 

8.1 Bestemmingsplan (stuk wordt nog gecheckt door RB) 

Hoewel de contouren voor van het plan Koningshof op papier staan en de commissie ontwikkeling 
heeft aangegeven met deze ontwikkeling door te willen gaan is er een discussie ontstaan of de 
gewenste nieuwe ontwikkeling van Koningstein meegenomen kan worden in het consoliderende 
bestemmingsplan Rozenprieel. Ambtelijk twijfelt men of de ontwikkeling voldoende ver gevorderd is 
om direct te worden opgenomen in het bestemmingsplan en dat het opnemen van de locatie zoals 
die is weergegeven in het huidige bestemmingsplan, de voorkeur heeft. De adviescommissie is van 
mening dat het in dit stadium niet mogelijk is om geen rekening te houden in het nieuwe 
bestemmingsplan met de relevante besluitvorming en de reeds bereikte consensus over de 
herontwikkeling. Zij steunt hierbij op extern ingewonnen juridisch advies. De basis van de gevonden 
concensus dient voor de locatie Koningstein opgenomen te worden, zodat met de eerste 
uitgangpunten voor ontwikkeling alvast rekening gehouden kan worden. 

Na intensief overleg is het volgende met de adviescommissie afgesproken: 

1. Er worden uitwerkingsregels gemaakt op hoofdlijnen waarin de bestaande besluitvorming en 
de reeds bereikte consensus zijn weerslag vindt (voor 1 maart 2015). Onderdeel van de 
uitwerkingsregels is een grondkaart met aanduidingen van, onder andere, rooilijnen, goot 
en nokhoogtematen, openbare ruimte en bestemming(en), bij de gewenste ontwikkeling ter 
plaatse, die als basis zal gelden voor de intekening in het bestemmingsplan; 

2. We nemen de regels op als voorwaardelijke verplichting, dat betekent dat als de 
randvoorwaarden om wat voor reden dan ook niet geldig zijn, we terug vallen op het oude 
(nu vigerende) bestemmingsplan; 

3. Er moet consensus zijn over de uitwerkingsregels tussen de ambtenaren en de 
adviescommissie; 

4. Alle noodzakelijke onderzoeken, waaronder naar haalbaarheid, worden door de gemeente 
op tijd gedaan om opname van de gewenste nieuwe ontwikkeling in het bestemmingsplan 
niet in de weg te staan; 

5. Mocht de deadline niet gehaald worden dan kunnen de uitwerkingsregels voor locatie 
Koningstein niet meegenomen worden; 

6. Mocht het bestemmingsplan vertraging oplopen, dan is er ook meer tijd voor het maken en 
bespreken van de uitwerkingsregels; 

Mocht het niet mogelijk zijn om de uitwerkingsregels op te nemen, dan moet de gemeente 
Haarlem uitdrukkelijk bij de besluitvorming vermelden dat zij geen gebruik zal maken van het 
daar geldende bouwrecht. Voor de ontwikkeling van Koningshof is op sommige plaatsen ook te 
weinig bouwrecht en de bestemming komt ook niet met het plan Koningshof overeen. 

Als op enig moment blijkt dat de ontwikkeling volgens de gewenste uitwerkingsvariant van 
Koningshof wel zonder problemen mee genomen kan worden in het nieuwe bestemmingsplan 
voor het Rozenprieel, ook van die optie gebruik kan worden gemaakt 
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8.2 Sloop in beheer gemeente 

Sloop van het gebouw op zo kort mogelijke termijn is gewenst door zowel gemeente als 
adviescommisie. Desondanks is er nog geen bedrag beschikbaar om de sloop uit voor te 
financieren. 

Standpunt gemeente 

Het gebouw Koningstein moet gesloopt worden. Dit is besloten in de nota 2014/21874. De 
gemeente adviseert de sloop door de ontwikkelaar te laten plaatsvinden omdat de sloop dan niet 
op risico voorgefinancierd hoeft te worden. De kosten voor sloop bedragen ca. €500.000,-. Op dit 
moment is er bij de gemeente geen budget beschikbaar om deze kosten voor te financieren. 
Daar staat tegenover dat er op dit moment beheerskosten worden gemaakt. Bij sloop vervallen 
die. Dat is een financieel gunstig effect voor de gemeente. 

Standpunt adviescommissie 

De adviescommissie verzoekt de gemeente om Koningstein onmiddelijk te slopen, en de sloop 
daartoe naar voren te halen. Hiervoor heeft de commissie diverse redenen. Allereerst is snelle 
sloop vanuit het oogpunt van sociale veiligheid zeer wenselijk. Er vindt reeds vandalisme plaats, 
er is sprake van samenscholing en een onprettig sfeer rondom het gebouw. Bovendien geldt dat 
als de gemeente allereerst in eigen beheer sloopt, zij precies in beeld heeft wat dit kost en hoe 
veel aan de plankosten toegerekend moet worden - en dus welke uitwerking van Koningshof het 
meest passend is. Dit maakt het proces transparanter. Het is reeel te denken dat sloop en 
hergebruik op dit moment gunstig mogelijk is, omdat de markt daarvoor nu goed is. Het kavel is 
bovendien interessanter voor ontwikkelaars als de sloop al heeft plaats gevonden, wat tot 
hogere biedingen kan leiden. Daarbij voldoet de gemeente zo aan haar schoonmaakplicht, en 
maakt zij een belangrijk gebaar door dit gebouw zelf te verwijderen. De beheerkosten voor het 
leegstaande gebouw komen dan te vervallen. 

Als de gemeente kan verkopen met een sloopvergunning dan is er meer zekerheid dat er snel 
gesloopt kan worden. Snelle sloop dient in de verkoopvoorwaarden mee genomen te worden. 

8.2 Risico's 

1. Openbaar maken financiën 

Het college van Burgemeester en Wethouders wil op een open en transparante wijze met de 
financiële gegevens om gaan. Dan is voor iedereen, ook voor mogelijke ontwikkelaar, zichtbaar 
wat het minimum biedingsbedrag moet zijn om een kosten neutraal plan te maken. Dit kan er 
toe leiden dat de gemeente niet optimaal gebruik kan maken van een openbare verkoop waarbij 
de hoogste bieder het plan mag ontwikkelen. Het college is bereid dit risico te nemen. 

2. Onttrekken Koningstein aan verkooplijst om verkoopdoelstelling te halen 
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Koningstein was onderdeel van de vastgoed objecten die bij moesten dragen aan het halen van 

de financiële doelstelling van vastgoed. Door akkoord te gaan met een gering tot geen batig 

saldo van de ontwikkeling, kan de verkoop/ontwikkeling niet meer bijdragen aan de verkoop 

doelstelling van vastgoed. 

Het co llege aanvaardt dat de verkoop van Koningstein geen bijdrage meer levert aan de 

verkoopdoelstelling van vastgoed. 

3. Voorfinanciering onderzoeken en sloop. 

De adviescommissie verzoekt het college de sloop voor de verkoop uit te voeren. Het risico is dat 
de gemeente (langdurig) voor moet financieren is klein: de doelstelling is het Koningsteinterrein 
zo snel mogelijk te verkopen, waarvoor diverse partijen reeds belangstelling hebben getoond. De 
planvorming is ook al vergevorderd. Op dit moment zijn echter geen middelen beschikbaar voor 
sloop. Beheersmaatregel: blijven zoeken naar middelen. 

4. Pre-selectie 

Bij het doen van een pre-selectie moet de gemeente oppassen dat de opdracht niet het karakter 
krijgt van een aanbesteding. Hiervoor moet nog nader advies worden ingewonnen. 

8.3 Edelweis (apart project) 

Losstaand project 

Het verkoop en ontwikkelingsproces van Edelweiss staat los van Koningstein, maar heeft wel enkele 
raakvlakken en overlappingen, in het bijzonder in de inrichting van de openbare ruimte. Het 
voornemen is om Edelweiss pas te verkopen als de planontwikkeling van Koningstein voldoende 
duidelijk is. Edelweiss is een vastgoedobject dat moet bijdragen aan de financiële taakstelling van de 
gemeente. De inschatting van het college is dat de opbrengst hoger is als er zekerheid is over de 
ontwikkeling van Koningstein. 

Uitgangspunten voor bestemmingsplan 

Edelweiss {ZBS 30 en gronden) wordt in het bestemmingsplan opgenomen op basis van de volgende 
overeenstemming: 

• Het Edelweisscomplex (ZBS 24 tot en met 30) dient in zijn geheel als zelfstandig 
oorspronkelijk complex behandeld te worden in relatie tot de omliggende ontwikkelingen 
rond o.a. Koningstein, en daartoe kadastraal te worden afgescheiden volgens de 
oorspronkelijke grenzen; 

• Het deel Zuider Buiten Spaarne 30 krijgt een gemengde bestemming, combinatie wonen en 
werken. Uitgangspunt is dat de gekozen functies kleinschalig zijn en geen overlast geven aan 
de hoofdfunctie, te weten bewoning; 
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• Het gebouw mag in verschillende compartimenten verdeeld worden mits dit het karakter van 

het gebouw niet aantast; 

• De binnentuin is erf/tuin, deels dienstbaar, en mag niet bebouwd worden. De bestaande 

niet-originele bijgebouwen, zoals beschreven in de studie door Entremedio, worden 

gesloopt. Ontsluiting van het gebouw en het terrein dient mogelijk te blijven aan de zijde van 

Koningstein (tenminste voor hulpdiensten); 

• Parkeren in variant C wordt opgelost buiten het Edelweissterrein. 

• Voor Edelweiss moet nog nader architectonisch en cultuur historisch onderzoek plaats 

vinden, in aanvulling op de kaders die zijn gesteld in de Entremedio-studie. De voorkeur van 

de adviescommissie en de gemeente is om de nieuwe kaders (die zijn beperkt) voor 

Edelweiss op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. Het college deelt de conclusies en 

aanknopingspunten locatie analyse in de Entremedio-studie een heeft gekozen voor variant 

C: "Edelweiss 30 bestemmen als woningen, mogelijk via CPO te ontwikkelen.". Dat is het 

uitgangspunt voor opname in bestemmingsplan. 

Verkoopvoorwaarden Edelweiss 

Er zijn nadere concept spelregels opgesteld voor de verkoop en herontwikkeling van Edelweiss {ZBS 
30 en gronden) door de voormalige KBG en omwonenden. Deze zullen nader worden uitgewerkt in 
een verkoopdocument dat opgesteld wordt door de gemeente in overleg met de adviescommissie. 
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Bijlage 1 

Verslag commissisie ontwikkeling, 19 juni 2014. 
Agenda punt 11. Herontwikkeling locatie Koningstein 

Mevrouw Jelles en de heer De Ruyter spreken in over het model Koningshof. In februari hebben 
beide insprekers aandacht gevraagd voor de ruimtelijke kwaliteit van de locatie Koningstein in het 
Rozenprieel. Eerder hebben zij op eigen initiatief een voorstel gedaan voor de herontwikkeling van 
Koningstein en een maquette gemaakt. Daarbij zijn ze uitgegaan van een kwalitatieve invulling en het 
ontwerp voegt zich in het Spaarnefront en de schaal van de wijk. Het gaat om één blok met 
verschillende gezichten, gekenmerkt door hoogwaardige openbare ruimte, toevoegen van groen, een 
aantrekkelijke entree naar de Hannie Schaftschool. Spaarneplaats heeft een overspannen 
programma dat voor allerlei inpassingsproblemen zorgt. Het is geen definitief ontwerp, wordt breed 
gedragen, ook door de klankbordgroep. Mevrouw Jelles roept op te kiezen voor kwaliteit in het 
Rozen prieel. 
De heer Schinkel, voorzitter wijkraad Rozen prieel, meldt dat de wijkraad ervan overtuigd is dat sloop 
nieuwbouw de beste optie is, maar dan moet er geen nieuwe kolos komen. Het gemeentelijke plan 
Spaarneplaats is zo'n kolos, hoger en breder dan de voorkeursvariant Koningshof. Het biedt een 
conceptioneel sterk kader en daarvan hangt de uiteindelijke opbrengst af. Het vorige college koos 
toch voor Spaarneplaats, wellicht uit financiële overwegingen. Koningshof kwam uit op een 
negatieve residuele waarde van 265.000 onder de boekwaarde van 700.000 euro, wat nog steeds 
een opbrengst van 450.000 euro voor de gemeente oplevert. De wijkraad heeft ook berekeningen 
laten maken en op basis daarvan denkt de heer Schinkel dat Koningshof ook meer dan de 
boekwaarde kan opleveren. Dus dat betekent kwalitatieve winst zonder dat de gemeente daarop 
moet toeleggen. Daarom is gisteren een voorstel gedaan om in plaats van Spaarneplaats het globale 
plan Koningshof te nemen, zodat het nog aan te passen bouwplan een residuele opbrengst oplevert. 
Een redelijk compromis lijkt echt haalbaar. 
Vragen uit de commissie: 
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Bijlage 2: Splitsing kavel, kadastrale ondergrond. 
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De heer Van Haga vraagt of de berekeningen van Spaarneplaats en Koningshof nu wel met elkaar 
vergeleken konden worden. 
De heer Schinkel verduidelijkt dat de wijkraad over de openbare stukken beschikt en niet over alle 
achterliggende berekeningen. Hij zou de berekeningen graag achter zich laten en nu constructief 
praten over Koningshof. 
De heer Drost vraagt hoe die 265.000 euro negatief geoptimaliseerd wordt naar een positieve 
waarde. 
Mevrouw Jelles geeft aan dat dat meer onderzoek vergt. Er zijn allerlei invullingen denkbaar van een 
volume van 2800 m2: een ander type woningen, slim, compacter, parkeren. Er zijn heel veel 
variabelen en daar zit nog wel rek in. Inzicht in de berekeningen is dan wel nodig. 
Mevrouw De Leeuw vraagt of er nog een mogelijkheid is om er nog een laag bovenop te zetten. 
De heer Schinkel wil graag vanuit kwaliteit beginnen en dan kunnen eventueel benodigde dingen 
toegevoegd worden. Nu is de versie op 2800 m2 doorgerekend. 
Mevrouw Schopman is heel benieuwd naar de reactie van de wethouder. 
Wethouder Cassee geeft aan dat er aanvankelijk een vloeroppervlak van 10.000 m2 bruto was. De 
twee varianten bevatten 4100 m2 en de andere 2800 m2. De berekeningen waren alleen bedoeld als 
indicatie waar je op uit zou kunnen komen. Uiteindelijk bepaalt de markt wat de vierkante meters 
waard zijn. Daarom zijn er twee prijsvragen uitgegeven, een voor 4100 m2 en een voor 2800 m2. 
Daarbij komt nu het compromisvoorstel: uitgaan van één met de randvoorwaarden dat het om 
minstens 2800 m2 gaat en met een batig saldo eindigt. Als de raad vindt dat een klein batig saldo 
voldoende is, dan kan de wethouder daarmee verder. Zowel de initiatiefnemers als de ambtenaren 
hebben hier heel veel werk van gemaakt. Ook het gemeentelijk plan is heel goed, maar gaat uit van 
andere randvoorwaarden. Een kleiner plan moet wel positief zijn. Het college wil er geen geld op 
toeleggen. Het wordt dan een kwestie van de markt vragen wat die kan bieden. Als dat niet genoeg 
is, moet er aan de randvoorwaarden gesleuteld worden. 
De heer Bloem begrijpt dat nog steeds niet alle benodigde informatie aan de initiatiefnemers is 
geleverd. 
Wethouder Cassee verduidelijkt dat de richtbedragen voor beide ontwerpen dezelfde zijn, maar je 
kunt zaken die niet gelijk zijn aan elkaar, niet met elkaar vergelijken. De markt is aan zet. Er zitten wel 
regels aan prijsvragen en aanbestedingen, maar uiteindelijk bepaalt de markt de prijs. Een werkwijze 
afspreken over hoe je in het algemeen zo'n project ingaat, dat kan en daarbij past een open 
informatievoorziening. 
Mevrouw Schopman roept op in te gaan op de oproep van de wijkraad en toekomstgericht aan de 
slag te gaan en niet te blijven steken op gevoeligheden uit het verleden. 
De heer Bloem wil graag zijn schriftelijke vragen beantwoord zien voor toekomstige projecten. 
Wethouder Cassee wijst op de afspraak over wanneer iets wel of niet openbaar is. Met prijsgevoelige 
informatie is het college terughoudend. Een algemene werkwijze is voor iedereen beschikbaar. 
De voorzitter bedankt de insprekers voor hun bijdragen en lange adem. 
De heer Van Haga vindt het een prachtig initiatief. Het is natuurlijk fantastisch als bewoners met 
dergelijke initiatieven komen. Samen DOEN! wordt dan echt in praktijk gebracht. Hij hoopt dat het in 
het vervolg anders zal verlopen. Een goed uitgangspunt is dat de gemeente er geen geld op hoeft toe 
te leggen. 
De heer Drost kan prima leven met de twee randvoorwaarden die nu worden gesteld. Hij ziet graag 
dat de klankbordgroep en de wijkraad betrokken worden bij het verdere proces. 
De heer Amand spreekt de verwachting uit dat het parkeren goed geregeld wordt. 
De heer Visser (CDA) uit zijn waardering voor de flexibiliteit van de wethouder. 
Mevrouw Schopman spreekt de hoop uit dat het mooie Koningshof+ er komt. Ze is blij met de 
flexibele houding van het college en ziet graag enige vorm van een zekerheidstermijn ingebouwd. 
Mevrouw Crul onderschrijft de woorden over de planning en complimenteert alle participanten met 
hun lange adem en de wethouder met zijn flexibiliteit. 
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De heer Spijkerman complimenteert de mensen uit de wijk die dit initiatief hebben genomen en ook 
de wethouder. 
De heer Visser (ChristenUnie) bedankt de wethouder voor zijn flexibele houding. 

Wethouder Cassee zal het parkeren zeker bewaken. Hij zal een organisatie opzetten waarbij 
vanuit de gemeente en ook vanuit de wijkraad en klankbordgroep participanten komen om een 
helder projectplan te maken. Randvoorwaarden mogen er geen oneindig traject van maken. Dat 
zal hij op schrift stellen. Het plan van aanpak komt naar de raad. 
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~t~ Gemeente 
~* Haarlem 

Startnotitie 

Onderwerp Startnotitie verkoop en ontwikkeling Koningstein 

Start uitvoering 2019 

1. Aanleiding 
Aan het Zuider Buitenspaarne 22 staat het voormalige gemeentekantoor Koningstein. Het pand is 
gebouwd in 1967 en is sinds 2013 niet meer in gebruik. De gemeente is eigenaar van het gebouw. In 
2014 is door het college besloten het pand te verkopen (2014/21874). In 2015 zijn met de buurt 
afspraken gemaakt over de toekomstige ontwikkeling en deze zijn verwerkt in het bestemmingsplan 
Rozen prieel. In 2017 is het Bestemmingsplan Rozen prieel onherroepelijk geworden en is gelijktijdig 
het beeldkwaliteitsplan voor Koningstein vastgesteld. 
Dit is de startnotitie voor het opstarten van dit project, zodat de verkoop kan worden voorbereid. 

Afbeelding van het bestaande pand Impressie van de toekomstige ontwikkeling 

2. Doel 
Het doel is het bestaande pand te slopen en daarna maximaal 18 woningen te realiseren rondom een 
autovrije binnentuin. Hiervan zijn 4 appartementen in de sociale huursector. Het maximum aantal 
van 18 woningen staat in het bestemmingsplan. Onder de binnentuin komt een half verdiepte 
parkeergarage, tot maximaal 1,5 meter boven maaiveld. Na goedkeuring van dit startdocument 
wordt de raad voorgesteld een grondexploitatie te openen. Daarna wordt het bestaande gebouw in 
opdracht van de gemeente gesloopt en wordt de aanbesteding van het project voorbereid. De 
verkoopvoorwaarden worden ter vaststelling voorgelegd aan de raad. 

3. Probleemstelling 
Er spelen diverse dilemma's en uitdagingen rondom deze ontwikkeling: 
• In het Rozenprieel is sprake van een funderingsprobleem. Dit heeft voor grote onrust in de buurt 

gezorgd. Daarnaast is er bij huiseigenaren in de buurt bezorgdheid over sloop- en 
bouwwerkzaamheden op het Koningstein-terrein die mogelijk van invloed kunnen zijn op hun 
woningen. De gemeente wil nu eerst zelf het pand laten saneren en slopen en daarna de 
bouwrijpe grond verkopen. Voor de buurt is het duidelijker als de gemeente straks 
opdrachtgever en eindverantwoordelijk is voor de sloop. De gemeente zal de hoogst mogelijke 

1/6 



~ •r~ 
~* 

zorgvuldigheid in acht nemen om de kans op gevaar en schade als gevolg van de werkzaamheden 
tot een minimum te beperken. Door zelf eerst te slopen wordt een groot risico voor de 
ontwikkelaars weggenomen, dat heeft een positief effect op het uiteindelijke exploitatie 
resultaat. In het pand is asbest aangetroffen en het staat al jaren leeg. Door het pand te slopen 
worden verdere kosten door leegstandsbeheer voorkomen. 

• De onlangs vastgestelde 40-40-20 norm wordt voor dit project niet gehanteerd. Omdat minder 
dan 30 woningen worden gerealiseerd geldt maatwerk voor het vereiste 
woningbouwprogramma. De commissie Ontwikkeling koos op 28 mei 2015 voor het realiseren 
van 4 sociale (huur)appartementen bij de herontwikkeling van Koningstein. Daarnaast worden 5 
grachtenpanden en 9 ruime eengezinswoningen gerealiseerd. In een uitgebreid 
participatietraject met de omgeving en wijkraad zijn afspraken gemaakt over het 
woningbouwprogramma die in 2017 ook juridisch zijn vastgelegd (in het bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan). 

• Vooruitlopend op deze ontwikkeling heeft de gemeente in de parkeergarage aan de Petrus 
Planciusstraat 10 parkeerplaatsen in eigendom verkregen. Voor dit project is de formele 
parkeernorm van toepassing en er is voldoende ruimte om de noodzakelijke parkeerplekken te 
realiseren in een halfondergrondse parkeergarage op eigen terrein. Met het voorgestelde 
programma en in de huidige markt lijkt het financieel haalbaar om voor dit project vast te 
houden aan de formele parkeernorm en de eis om het parkeren volledig op eigen terrein op te 
lossen. Een voorwaarde is dat bewoners geen parkeervergunning of bezoekerspas kunnen 
krijgen. De verkoop van de parkeerplekken in de parkeergarage aan de Petrus Planciusstraat, kan 
in de grondexploitatie voor Koningstein worden betrokken. Het bestaande particuliere 
parkeerterrein in gemeentelijk bezit, dat rondom de kantoorflat ligt, wordt deels bebouwd en 
deze parkeerplekken worden niet gecompenseerd. Dat is overeenkomstig het vastgestelde 
beeldkwaliteitsplan. Het openbaar parkeren dat sinds enkele jaren gratis op dit particuliere 
terrein plaats vindt, is ten bate van de veiligheid rondom het pand. Omdat het parkeerterrein 
ruimschoots korter dan 10 jaar openbaar toegankelijk is, is geen formeel besluit tot onttrekking 
aan de openbaarheid noodzakelijk. 

4. Resultaat 
Door de ontwikkeling wil de gemeente de plek van de leegstaande kantoorflat omvormen tot een 
vriendelijke woonbuurt die lucht, licht, ruimte en groen in de wijk brengt. Dat draagt bij aan de 
leefbaarheid van de stad en voegt kwaliteit toe aan de omgeving. De realisatie van voornamelijk 
grondgebonden woningen sluit aan bij de omringende bebouwing. Met de verkoop beoogt de 
gemeente enerzijds een goede (marktconforme) prijs te realiseren en anderzijds een geschikte 
marktpartij te selecteren die investeert in de ontwikkeling. De bouw van de woningen en aanleg van 
de (openbare) buitenruimte worden integraal aanbesteed, overeenkomstig de gestandaardiseerde 
werkwijze voor verkoop van gemeentelijk bezit. De sloop en bodemsanering worden apart 
aanbesteed. 
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5. Projectgebied en zonering 

Bebouwing 

1 bebouwing langs Spaarne 

2 aansluiting op laagbouw Europan 

D 3 bebouwing Konlngstelnstraat 

D 
D 
D 
~ 

Buitenruimte 

A binnentuin (gedeeltelijk op dek) - collectief 

B plantsoen - openbaar [zoekgebied] 

C Koningstelnstraat - openbaar 

verbijzondering 
- -- _, -\ 

Tot het te ontwikkelen gebied behoort het gehele perceel van Koningstein, dus het gebouw en het 
rondom gelegen parkeerterrein. Behalve de woningen en parkeergarage wordt ook een openbaar 
plantsoen aangelegd; op de hoek van de Eendjespoortstraat en de Koningsteinstraat. De binnentuin 
wordt ontsloten via de Koningssteinstraat, die wordt doorgetrokken naar het Zuider Buitenspaarne. 
De openbare ruimte aan het Zuider Buitenspaarne wordt aangepast aan de nieuwe situatie. 

6. Uitgangspunten en randvoorwaarden 
Ruimtelijk en planologisch zijn de volgende (beleids)uitgangspunten van toepassing: 
• Bestemmingsplan Rozenprieel 
• Beeldkwaliteitsplan Koningstein 
• HIOR zuidwest 
• Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar; Structuurvisie Openbare Ruimte (2017) 
• Nota Ruimtelijke Kwaliteit 
• Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (2018) 
• Beleidsregels parkeernormen Gemeente Haarlem 
• Bomenverordening Haarlem 
De stedenbouwkundige ambities zijn verwoord in het beeldkwaliteitsplan Koningstein uit oktober 
2016. Er zal niet worden afgeweken van het vastgestelde bestemmingsplan en het 
beeldkwaliteitsplan. Voor de ontwikkeling zal nog nader onderzoek worden gedaan naar flora-fauna, 
boomeffectanalyse, archeologisch onderzoek, nader onderzoek bodem en grondwater, nader asbest 
onderzoek. Uitgangspunt is dat te kappen bomen aan de te bebouwen Spaarnezijde van het perceel 
worden gecompenseerd in het nieuw aan te leggen plantsoen langs de Eendjespoortstraat. Eerst 
wordt onderzocht of te verwijderen bomen herplant kunnen worden. Drie gezonde en grote bomen 
in het bestaande plantsoen naast Zuider Buitenspaarne 24, blijven behouden. 

Financieel en juridisch zijn de volgende (beleids)uitgangspunten van toepassing: 
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• APV Haarlem 2017 
• Gestandaardiseerde werkwijze voor verkoop van gemeentelijk bezit 
• Nota grondprijzen 
• Vastgesteld besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder 
Voor de ontwikkeling wordt de raad voorgesteld een grondexploitatie (grex) te openen waarin de 
kosten en opbrengsten die met het project gemoeid zijn worden opgenomen. De grex wordt jaarlijks 
bijgesteld. De voorbereidingskosten voor de aanbesteding maar ook de huidige boekwaarde van het 
pand en de kosten voor de sloop en bodemsanering komen ten laste van de grex. Een minimaal 
verlangde opbrengst wordt vastgesteld op basis van de nota grondprijzen en een, nog op te stellen, 
taxatie. Er wordt bouwrijpe grond door de gemeente opgeleverd en er is BTW verschuldigd over de 
verkoopwaarde. Realisatie van de openbare ruimte komt voor rekening van de ontwikkelaar. Na 
realisatie neemt de gemeente de openbare ruimte voor een symbolisch bedrag van €1,00 terug in 
beheer. Bij een positief resultaat van de grex vloeien de opbrengsten aan het einde van het project 
terug in de algemene reserve. De huidige boekwaarde van het pand komt dan ten goede aan de 
reserve Vastgoed. Dat geldt ook voor de boekwaarde van de parkeerplekken in de parkeergarage aan 
de Petrus Planciusstraat, indien deze in grondexploitatie voor Koningstein worden betrokken. 

Het te realiseren programma is 
• 5 grachtenpanden, 9 ruime eengezinswoningen/stadswoningen en 4 sociale huurappartementen 
• Half verdiepte parkeergarage 
• Aanleg openbare ruimte waaronder: 

o een plantsoen aan de zijde van de Eendjespoortstraat 
o ontsluiting van de achterliggende woningen en Hannie Schaftschool naar het Spaarne 

middels de verlengde Koningsteinstraat 
• Herstel van de omringende openbare ruimte waaronder de beplante strook met drie bomen aan 

de zuidwestzijde van de Koningsteinstraat ('het Rozenprieeltje') 

De duurzaamheidseisen zijn verwoord in: 
• Haarlem Klimaatneutraal 2030 
• Ecologisch Beleidsplan 2013-2030 (2013) 
• Start programma Haarlem circulair 2030 (2016) 
• Duurzaamheidsprogramma Haarlem (2015) en versnelling duurzaamheidsprogramma (2017) 
• Klimaat adaptatieagenda (2017) 
• Aardgasvrije nieuwbouw Haarlem (2017) 
Bij de aanbesteding worden randvoorwaarden meegegeven die moeten leiden tot een duurzame en 
gasloze projectontwikkeling. Duurzaamheid telt voor 30% mee in de beoordeling van de biedingen 
voor de grond. 

Daarnaast geldt: 
Het naastgelegen pand Edelweiss (Zuider Buitenspaarne 30) wordt gelijktijdig met Koningstein 
verkocht. Dat betekent in de zelfde periode maar niet in één aanbesteding. Voor het pand Edelweiss 
is een zelfbouw ontwikkeling voorzien. 
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7. Risico analyse 
Het procesteam legt een risico dossier aan voor de voorbereiding. Hetzelfde wordt verwacht van de 
ontwikkelende partij. Door het procesteam zijn de volgende risico's geïdentificeerd: 
Risico Beheersmaatregel 
Verkoopopbrengst valt tegen Minimale opbrengst vast laten stellen en als 

ontbindende voorwaarde meenemen bij de verkoop, 
e.e.a. overeenkomstig grondprijzenbeleid. 

Hoge kosten als gevolg van asbest in het pand en Aanvullend asbestonderzoek en inventariserend 
bodemvervuiling bodemonderzoek uitvoeren. Door de sloop en 

bodemsanering zelf te doen wordt het risico voor 
ontwikkelaars weggenomen. 

De gemeente en de marktpartij komen niet tot Ontbindende voorwaarde meenemen in het 
overeenstemming over het te realiseren plan. optiecontract. De condities aangaande volume, 

vormgeving en bestemmingen zoals vastgesteld in het 
bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn 
bindend. 

Funderingsproblematiek in de omgeving en Speciale aandacht voor de kwetsbaarheid van de 
onrust over mogelijke risico's van de sloop- en funderingen van de bestaande bebouwing. Bindende 
bouwwerkzaamheden en de nieuwbouw heeft afspraken maken met de aannemer en ontwikkelaar 
zijn weerslag op het project. over maatregelen om verdere verzakkingen en 

aantasting van deze funderingen {als gevolg van de 
sloop- en bouwwerkzaamheden en de nieuwbouw) te 
voorkomen. Zoals bijvoorbeeld niet toestaan van 
bemalen van het gebied om te voorkomen dat de 
grondwaterstand daalt en het toepassen van hei- en 
funderingstechnieken die de kans op schade tot een 
minimum beperken. De buurt duidelijk en tijdig 
informeren hierover. 

Weerstand van wijkraad en omgeving tegen de De buurt en wijkraad duidelijk en tijdig informeren 
verkoop en de ontwikkeling/het ontwerp 
Archeologische vondsten vertragen de bouw Nader archeologisch onderzoek doen. 

8. Proces 
De ruimtelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling zijn al vastgesteld in het bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan. De gemeente is de eigenaar van de grond en het bestaande pand. De raad zal 
worden voorgesteld een grondexploitatie voor dit project te openen. Daarna worden de sloop en 
sanering door de gemeente aanbesteed op basis van een UAV-gc contract. Daarna wordt de 
bouwrijpe grond overeenkomstig de gestandaardiseerde werkwijze voor verkoop van gemeentelijk 
bezit verkocht aan een marktpartij. De rol van de marktpartij is door het bouwen van de woningen 
en het aanleggen van de (openbare) buitenruimte, het terrein te ontwikkelen tot een aantrekkelijk 
woongebied. In de aanbesteding worden aanvullende ambities en eisen, bijvoorbeeld op het gebied 
van duurzaamheid, meegenomen. De marktpartij koopt niet meteen de grond maar koopt een optie. 
Gedurende de looptijd van de optie wordt het plan uitgewerkt. Wanneer het uitgewerkte plan aan 
alle voorwaarden voldoet volgt een grondverkoopovereenkomst. De ontwikkeling doorloopt de fases 
van het Haarlems Ruimtelijk Planproces. 
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9. Participatie en inspraak 
De gemeente betrekt de omgeving bij de voorbereiding van de sloop en daarna de verkoop. 
Daarvoor wordt een (PIP) participatie- en informatieplan opgesteld, waarbij de wijkraad wordt 
betrokken. De te selecteren marktpartij verzorgt participatie en inspraak tijdens de planvorming en 
realisatie. Bij de aanvraag van de noodzakelijke omgevingsvergunning en bij het vaststellen van een 
ontwerp voor de openbare buitenruimte geldt de gebruikelijke participatie en inspraak. Waar 
mogelijk moet worden aangesloten bij de wijkaanpak in het Rozen prieel waarbij een combinatie van 
sociale en fysieke projecten tot een verbetering van de wijk moet leiden. 

Het pand en de ontwikkeling van het gebied ligt gevoelig in de omgeving. Bij het opstellen van het 
beeldkwaliteitsplan is er al een uitgebreid participatietraject geweest waarbij de omwonenden en de 
wijkraad betrokken waren. De buurt heeft aangegeven het proces kritisch te blijven volgen. Een 
goede informatievoorziening aan de omwonenden is belangrijk. Bovendien moet nadrukkelijk 
rekening worden gehouden met funderingsproblematiek bij woningen in de omgeving. Het duidelijk 
en tijdig informeren van omwonenden over de voorbereiding en de uitvoering van sloopplannen en 
de voorzorgsmaatregelen die daarbij horen, is van groot belang. 

10. Planning 
Fase en planning Producten Bevoegdheid 
lnitiatieffase Startnotitie Gemeenteraad 
(2018/2019) Participatie en inspraakplan College van B&W 

Aanvullende onderzoeken op locatie College van B&W 

Definitiefase Grondexploitatie Gemeenteraad 
(2019/2020) Saneren en slopen College van B&W 

Stedenbouwkundig plan Reeds vastgesteld 
Verkoopvoorwaarden Gemeenteraad 
Aanbestedingsprocedure College van B&W 
Optie-overeenkomst (binnen kaders verkoopvoorwaarden) College van B&W 

Ontwerpfase (2021) VO en DO woningen en parkeergarage Marktpartij 
Inrichtingsplan inclusief inspraak College van B&W 

Voorbereidingsfase Verkoopovereenkomst (binnen kaders verkoopvoorwaarden) College van B&W 
(2022) Omgevingsvergunning woningen College van B&W 

Verkoop woningen Marktpartij 

Rea lisatiefase Realiseren woningen en parkeergarage Marktpartij 
Aanleg buitenruimte Marktpartij 
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Verkoop Edelweiss 

Margo de Groot <mdegroot@haarlem.nl> 
Vr 15-11-2019 11:44 

Aan: Cornelis Basoski <cjbasoski@gmail.com>; Kees Christiaanse <christiaanse19@gmail.com>; 'mp schinkel' 
<mpschinkel@hotmail.com> 
CC: Kees Mense <kmense@haarlem.nl> 

Geachte heer Basoski, heer Christiaanse en heer Schinkel, 

Naar aanleiding van het gesprek d.d. 18 oktober 2019 inzake verkoop Edelweiss - Zuider Buiten 
Spaarne 30 hebben wij een overleg gehad met de wethouders Meijs, Botter en Roduner. 
In dit overleg zijn 2 onderwerpen aan de orde gekomen betreffende verkoop Edelweiss: 
1. De voorwaarde om CPO als eis op te nemen in de verkoopvoorwaarden 
2. Het instellen van een klankbordgroep voor het opstellen van de verkoopvoorwaarden van 
Edelweiss. 

CPO 
De gemeente zal CPO zal niet als eis, maar als mogelijkheid worden opgenomen in de 
verkoopvoorwaarden. 
Er wordt wel tegemoet gekomen aan CPO-partijen die mee willen doen aan de inschrijving: 

• Er zal een langere verkooptijd worden aangehouden; 
• CPO-partijen zal worden gewezen op de financieringsfaciliteit zoals die onlangs is ingesteld 

door de gemeente; 
• Het pand zal worden aangemeld bij de zelfbouwzwerm. 

Klankbordgroep 
Er komt geen klankbordgroep voor de verkoop van Edelweiss. Gedurende het bestemmingsplan 
traject is veelvuldig geparticipeerd, en ook bij het vaststellen van de gemeentelijke 
monumentenstatus. Aan veel van de wensen is tegemoet gekomen en het meeste is verwerkt in 
het bestemmingsplan, danwel de momumentenstatus. Voorzover nodig zullen deze nog apart 
worden verwerkt in de verkoopvoorwaarden: 

• het monumentenpaspoort zal aan de verkoopdocumentatie worden toegevoegd; 
• de benodigde omgevingsvergunning zal altijd worden getoetst aan de Nota Ruimtelijke 

kwaliteit; 
• duurzaamheidsmaatregelen worden via het huidige bouwbesluit getoetst (doordat het pand 

van de functie 'kantoor' wordt gewijzigd naar de functie 'wonen', zoals nu ook mogelijk is 
geworden in het vigerend bestemmingsplan); 

• asbest/ sanering e.d. de vereiste bodemsanering is uitgevoerd, de voormalige fietsenstalling 
zal voor verkoop worden gesaneerd en gesloopt; 

• spoedige herontwikkeling na verkoop; in de koopovereenkomst zal hierover een clausule 
worden opgenomen; 

• verkoop geschiedt nagenoeg tegelijk met Koningsstein, maar wel als los project; 
• voor verkoop zal het perceel kadastraal worden gesplitst; 
• de gevestigde erfdienstbaarheid van het recht van overpad wordt doorgelegd aan de nieuwe 

eigenaar (zie ook hieronder); 
• bestemmingsplan is leidend bij de verkoop; 
• erf- het grootste deel van het "erf" heeft de bestemming Tuin 1; 
• parkeren op het terrein van Edelweiss is niet mogelijk volgens het bestemmingsplan. Bij de 

verkoop zullen de beschikbare parkeerplaatsen in de Europan garage te koop worden 
aangeboden; 

• bebouwing algemeen; hiervoor geldt het bestemmingsplan en andere borging via de 
gemeentelijke monumentenstatus; 

• overig: de heer Schinkel heeft inmiddels de machine- en ketelhuis in eigendom verworven. 
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Wij zullen de wijkraad hier ook over informeren. 

Verder zijn er nog een aantal andere onderwerpen aan de orde gekomen in het gesprek van 18 
oktober. 

Ontsluiting terrein Edelweiss voor bewoners ZBS 24 - 26 - 28 
Er is gevraagd of de huidige erfdienstbaarheid van de eigenaren/bewoners van luider Buiten 
Spaarne 24-26 en 28 ook via de Koningstein-zijde mogelijk is in plaats van via de huidige weg door 
de poort aan de Spaarne zijde. Dit kan alleen worden besproken als er een eenduidig standpunt is 
van alle 3 de eigenaren, waarbij het uitgangspunt is dat indien het terrein via Koningstein wordt 
ontsloten, de ontsluiting via de poort wordt opgeheven. 
Graag horen wij uw gemeenschappelijk standpunt, zodat we kunnen bepalen of nader onderzoek 
naar dit verzoek zinvol is. 

Bovengrondse tank 
Naar de aanwezigheid van de bovengrondse tank in de lage aanbouw wordt nu nader onderzoek 
gedaan. In principe is het voornemen deze nog voor de verkoop te laten verwijderen. 

Bouwstroom t.b.v. verbouwing Edelweiss over terrein Koningstein 
Of dit mogelijk is, moet nog nader onderzocht worden. 

Zelfbewoning 
Onlangs is de informatienota 'inzet instrumentarium antispeculatiebeding' vastgesteld in de 
commissie. Hierin is bepaald dat bij verkoop bestaand vastgoed voor herontwikkeling woningbouw, 
voor woningen met een koopsom< 367.000 euro een zelfbewoningsplicht en een verbod op 
doorverkoop voor de eindgebruiker geldt, gedurende 3 jaar. Overigens geldt bij CPO ook een 
zelfbewoningsplicht. Dit wordt opgenomen in de verkoopvoorwaarden van Edelweiss. 

Verslag 
Ik heb nog geen reactie op het verslag mogen ontvangen. Als u akkoord bent met het verslag, hoor 
ik dat ook graag. 

Met vriendelijke groet, 

Margo de Groot, coördinator verkoop vastgoed 

Afdeling Vastgoed 
023-511 3451 / 06 - 15 85 71 06 

Ma: 8 - di: 8 - wo: 8 - do: 8 

Algemeen telefoonnummer: 14 023 
Haarlem.nl/contact 

Vanaf 1 januari 2018 voert de gemeente Haarlem ook de taken uit voor de gemeente Zandvoort. 
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