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Bijlagen bij de beantwoording van de verzoeken inzake de Koepel  
n.a.v. Cie Ontwikkeling 23 juni 

 

Bijlage 1: Uitvraag marktconsultatie 

De marktconsultatie had als doel: geïnteresseerde partijen vragen om hun wensen en verwachtingen 

kenbaar te maken. Daarom is ruim voor de eigenlijke verkoop feed back gevraagd op de ambities van 

het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente en op het verkoopproces. Om hier een beeld van te krijgen is 

aan geïnteresseerden gevraagd om vragen te beantwoorden over vier thema’s:   

 

1. De voorlopige ambities van de gemeente en het Rijk 

 Is het mogelijk om binnen de ambities zoals vermeld in het Concept-ambitiedocument een 

haalbaar plan te realiseren of zijn er ambities die zorgen voor belemmeringen en om welke 

ambities gaat het dan? 

 Bevinden er zich volgens u tegenstrijdigheden in de ambities van de gemeente en het Rijk en om 

welke tegenstrijdigheden gaat het dan? 

 Is het mogelijk om binnen de monumentale status van het complex een haalbaar plan te 

ontwikkelen, of zijn er onderdelen van het complex die zorgen voor belemmeringen en om welke 

onderdelen gaat het dan? 

 Er zijn op dit moment geen constructieve gegevens beschikbaar over het koepelcomplex. Wij zijn 

echter wel geïnteresseerd hoe u aankijkt tegen de constructieve opzet van het koepelcomplex. Zijn 

er volgens u onderdelen van het complex die zorgen voor constructieve belemmeringen voor een 

haalbare ontwikkeling en om welke onderdelen gaat het dan? 

 Mist u zaken in het Concept-ambitiedocument die u van belang acht voor uw toekomstige 

herontwikkelingsplannen? 

 

2. De functionele invulling van de locatie en het voorgestane herontwikkelproces 

Programma: 

 Welk concept voor het gehele complex en/of de koepel staat u voor ogen op deze locatie? 

 Hoe zal het complex kunnen functioneren, op de locatie zelf en in (relatie tot) de omgeving? 

 Wat is volgens u de toegevoegde waarde van de door u voorgestane ontwikkeling (voor de buurt, 

gemeente, regio, ……)? 

 Wie is/ zijn uw doelgroep(en)? 

 Aan welke aantallen en m2’s per functie denkt u globaal? 

 In het conceptambitiedocument worden verschillende locaties vermeld om het parkeren op te 

lossen. Hoe denkt u het parkeren te gaan oplossen? Heeft u nog andere opties? 

 Geeft u de voorkeur aan enkelvoudig of multifunctioneel gebruik voor het complex of de 

onderdelen daarvan? 

 Bent u voorstander van het openen van het complex en/of de gebouwen of denkt u meer aan een 

gesloten complex? 

 Welke gebouwen/elementen wilt u handhaven, aanpassen of verwijderen? 

 Hoe sluit de herontwikkeling aan op de omgeving en welke ontwikkeling in de omgeving is nodig 

voor een geslaagde herontwikkeling? 

 

Herontwikkelproces: 

 Wat is uw motivatie om het complex te kopen en in aanmerking te komen voor de 

herontwikkeling? 

 Welke partij(en) gaat u daarbij betrekken? 

 Hoe ziet het herontwikkelingsproces er op hoofdlijnen uit, vanaf het moment van gunning? 
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 Welke planning hoort daarbij? 

 Welke rol kan de gemeente spelen in het herontwikkelingsproces om de herontwikkeling haalbaar 

te maken? 

 De gemeente ziet graag dat er na 1 juli 2016 tijdelijke activiteiten plaats gaan vinden in het 

complex (meer dan anti-kraak). Het Rijksvastgoedbedrijf wil onder bepaalde condities (bv. niet 

verkoop belemmerend) tijdelijk gebruik toestaan. Voor de tijdelijke gebruiker is de duur van het 

van tijdelijk gebruik van belang om een investeringsafweging te kunnen maken. Omdat het 

moment van verkoop nog niet vastligt, is het de vraag hoe lang het Rijksvastgoedbedrijf nog de 

beheerder van het complex is.  

 Hoe kijk u in dat kader aan tegen het overnemen van een tijdelijk beheerscontract dat het 

Rijksvastgoedbedrijf met een tijdelijke gebruiker gaat afsluiten? Onder welke voorwaarde wilt u 

dit overnemen? 

 Ziet u een mogelijkheid tot de doorverkoop van onderdelen van het koepelcomplex aan andere 

marktpartijen en om welke onderdelen gaat het hierbij? 

 

3. De financiële haalbaarheid 

 Wanneer is er voor u sprake van een haalbare ontwikkeling en wat betekent dat voor de 

verkoopwaarde van het complex? 

 Welke rol kunnen het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente spelen in het financieel haalbaar 

maken van de herontwikkeling of het vergroten van de financiële haalbaarheid? 

 Hoe kijkt u aan tegen de financiering van de herontwikkeling en wat verwacht u hierbij van het 

Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente en/of andere partijen? 

 Hoe verhoudt zich dat tot de eventuele afnamevoorwaarden en betaalmomenten? 

 Hoe kijkt u aan tegen zekerheidsstelling bij een voorwaardelijke verkoop en/of een gefaseerd 

herontwikkelingsproces? 

 

4. Het verkoopproces inclusief voorwaarden 

 Hoe kijkt u aan tegen het verkoopproces? Welke onderdelen kunt u ondersteunen of belemmeren u 

in uw herontwikkelingsvisie? 

 Hoe kijkt u aan tegen de getrapte beoordeling van kwaliteit en prijs? 

 Aan welke verkoopvoorwaarde moet door het Rijksvastgoedbedrijf worden voldaan om over te 

gaan tot een verkoop en welke voorwaarden zijn voor u niet werkbaar? 

 Hoe kijkt u aan tegen de risico’s van de ontwikkeling en wat verwacht u op dat punt van het 

Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente of andere partijen? 

 In stap 7 van het verkoopproces vindt er een voorselectie plaats op kwaliteit aan de hand van het 

beoordelingskader van het Concept-ambitiedocument. Hoe kijkt u aan tegen de vertaling van de 

ambities van de gemeente en het Rijk naar selectiecriteria? Wat vindt u van de toekenning van de 

wegingsfactoren? Welke verdeling zou uw voorkeur hebben en waarom? 
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Bijlage 2: Samenvatting beantwoording vraag 2 van de marktconsultatie  

 

Er hebben zich 20 partijen aangemeld voor de marktconsultatie. Uiteindelijk hebben 11 partijen 

daadwerkelijk de vragen beantwoord en een stuk ingediend. Het RVB wil wel de inhoud van de 

inschrijvingen op de marktconsultatie, maar niet de namen van de inschrijvers. Het RVB heeft daarom 

de inschrijvers geanonimiseerd door aan iedere partij een uniek nummer toe te kennen (op moment 

van aanmelding door 20 partijen). Hieronder treft u een overzicht van de beantwoording van vraag 2 

door die 11 partijen. Deze vraag is het meest relevant voor de beantwoording van verzoek 1. Het 

nummer in de linker kolom is het unieke nummer dat het RVB aan de inschrijver heeft toegekend. 

Partijen die niet hebben ingediend zijn niet opgenomen in het overzicht, daarom ontbreken er 9 cijfers. 

 

 

Nr Visie van de inschrijver op thema 2: Functionele invulling van de locatie 

3 Het complex van de Koepel is ons inziens te omvangrijk om met slechts 1 functie te vullen. Zoals 

ook in de meeste recente gebiedsontwikkelingen waarneembaar – en dat blijkt uit de door u 

aangedragen referentiebeelden – is een uitgebalanceerde mix van functies binnen een project vaak 

veel succesvoller. Dat heeft niet alleen met afzet en risicospreiding te maken maar vooral ook met 

functies die elkaar onderling sterker maken.  

Het belang van functiemenging wordt mede bepaald door de ligging van de locatie. In het geval 

van de Koepel zijn intrinsieke kwaliteiten als de goede bereikbaarheid per auto, de nabijheid van 

het spoor, de korte afstand tot het centrum en de kenmerkende historische bebouwing thema’s die 

de meerwaarde van functiemenging extra ondersteunen.  

Het concept voor de Koepel zal dus een mix worden van wonen, werken en (actieve) vrije tijd 

waarin functies als hotel/marktplaats/foodhal een belangrijke rol in kunnen nemen.  

Naar de stellige overtuiging van [ ] moet het complex met een nieuw concept en nieuwe functies 

ook een nieuwe positie ten opzichte van de omgeving innemen: een open, transparante en 

toegankelijk deel van de stad in plaats van de gesloten vesting die het complex als gevangenis 

altijd was. De nieuwe functies moeten dan ook iets toevoegen aan de directe omgeving (parkeren, 

voorzieningen) aan de stad (wonen, marktplaats) en aan de wijdere omgeving (hotel, foodhal). 

Dankzij een transparante planopzet wordt een deel van het stedelijk weefsel hersteld en maakt in 

de toekomst de Koepel weer deel uit van de omgeving. Daarbij is een investering in de openbare 

ruimte in de directe omgeving wenselijk en zijn betere verbindingen naar het centrum en naar het 

station een voorwaarde. 

5 Een kleinschalige universiteit (University College Haarlem) vormt het duurzame middelpunt van 

een 

rijke synergetische mix van onderwijs, cultuur, muziek, horeca en wonen, goed ingebed in 

stedelijk leven en een 

evenwichtige levendigheid gedurende de seizoenen. Daarnaast is voor [ ] de fysieke aansluiting en 

de 

functionele verbinding van de koepel op de stad Haarlem van elementair belang om een goed 

functionerende en 

duurzaam kwalitatieve herontwikkeling tot stand te brengen. 

Als een open en uitnodigende ontmoetingsplek in de stad, eenvoudig bereikbaar met een 

aangenaam 

publiek domein en goede parkeervoorzieningen voor fietsen en auto’s. Van belang is dat de 

locatie een 

maatschappelijke functie kan verkrijgen en dat er een sterk openbaar karakter wordt neergezet. 

Door een sterke onderwijs- en onderzoeksfunctie te koppelen aan verscheidene gelijkwaardige 

reeds 

bestaande functies binnen en buiten Haarlem (en dan met name Amsterdam) en horeca te 

integreren, ontstaat een multifunctioneel gebruik dat zich goed hecht aan de directe omgeving (de 

wijk), de stad zelf en de regio. De functies in de koepel maken dat het terrein zich openvouwt naar 

de stad. De koepel zelf versterkt het iconische beeld en het totale silhouet van het beschermde 

stadsgezicht van Haarlem. Het is het domein waar de voetganger zich prettig voelt. 

De toegevoegde waarde van academisch onderwijs is van onschatbare, duurzame waarde voor de 

stad en regio. 
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Academisch onderwijs past in Haarlem, verjongt het straatbeeld, levert uitwisseling op met andere 

typen onderwijs in Haarlem (hbo, mbo, middelbaar onderwijs), en is een grote economische 

waarde in termen van bestedingen en banen. Verrijking met andere functies levert een 

economische multiplier op voor de stad. 

7 We stellen een cluster van functies voor die tot een gezonde exploitatie van het gebied kunnen 

leiden. De belangrijkste economische drager is daarbij een parkeergarage van 2 lagen voor ca 650 

auto’s. Een parkeergarage is een welkome aanvulling op het beperkte Haarlemse parkeeraanbod. 

We zien mogelijkheden om een parkeergarage te maken binnen de gevangenismuur en op 

loopafstand van de binnenstad. Het dak van deze garage wordt hoogwaardig geconstrueerd zodat 

hierop een nieuw buurtpark kan worden ingericht. We stellen een ecologisch rijke mix voor 

waarbij ook stadslandbouw en programma ten behoeve van de circulaire economie kan worden 

toegepast. Het park is vanaf het omliggende woongebied en vanuit het centrum van Haarlem goed 

bereikbaar, waardoor dit een nieuwe publieke trekpleister van de stad en omliggende buurten 

wordt. 

In Cluster ‘De Koepel’ zullen de 3 bovenste celverdiepingen inclusief de entreegebouwen worden 

getransformeerd tot een hotel met ca 140 kamers, van uiteenlopende omvang en ligging, met zeer 

veel authentieke details. Er zijn overtuigende voorbeelden van dergelijke jailhouse-hotels. Het 

Cluster ‘De Vest’ zal integraal worden getransformeerd tot woonbestemming. In deze voormalige 

vrouwen vleugel, met herinneringen aan de oud bewoonster Hannie Schaft, zullen ca 80 à 100 

woonunits gerealiseerd kunnen worden. 

Tot slot willen we in de Koepelruimte zelf een soort foodhall/markthal realiseren. De foodhallen 

in Amsterdam kunnen hiervoor als voorbeeld worden genomen. Op het dakpark zou het voedsel 

voor de foodhall verbouwd kunnen worden en als daktuin kunnen worden gebruikt, Een publiek 

toegankelijk programma met als voorbeeld ‘de hallen in Amsterdam’ geeft een nieuw elan aan de 

stad en sluit programmatisch zeer goed aan op de behoeften van zowel de inwoners als toeristen 

van de stad Haarlem. De Koepelruimte zal in de exploitatieopzet financieel op nul gehouden 

worden. Voor de exploitatie van deze invulling willen we een relaxte bedrijfsvorm ontwikkeling 

waarin ook Het Hotel, De Vest en de buurt vertegenwoordigd zijn. 

8 Voor de functionele invulling van het complex zal, zoals gezegd, een juiste balans gecreëerd 

moeten worden tussen commerciële en maatschappelijke functies. Dit betekent dat er binnen de 

ontwikkeling voldoende verdiencapaciteit aanwezig moet zijn om revitalisering van monumentale 

waarden en herbestemming van het complex mogelijk te maken en animo te creëren voor een 

duurzame exploitatie op de lange termijn. 

Op deze plek zien wij mede daarom goede kansen voor woningontwikkeling; het unieke en 

besloten karakter van het complex en de ligging nabij de binnenstad bieden hiertoe veel potentie. 

Vanuit onze eerste ontwerpstudies en conceptuele uitwerkingen biedt juist de koepel mogelijkheid 

hiertoe, samen met integratie van nieuwbouw grenzend en complementair aan De Vest. Gezien de 

marktvraag willen wij de mogelijkheden voor het realiseren van vrijesector huurwoningen nader 

onderzoeken. Daarnaast verwachten wij in relatie tot de karakteristieken van de panden en het 

terrein ook kansen om hoogwaardige koopwoningen te realiseren. 

Wij zien potentie om het complex te verbinden met zowel het stadscentrum als de buurt. Er valt 

hierbij bijvoorbeeld te denken aan permanente cultuurgerichte functies in het entree-/ voorgebouw 

en ruimte voor incidentele evenementen binnen in de koepel. Hierbij zien wij meerwaarde in 

samenwerking met ondernemers en instellingen welke al een sterke positie hebben in Haarlem. 

Het buitenterrein binnen de gevangenismuren kan aanvullend hierop een functionele recreatieve 

invulling krijgen voor de wijk. 

Op gebiedsniveau moet initiatief genomen worden om ook het openbare gebied goed te laten 

aansluiten bij de 

herbestemming van het gevangeniscomplex, waarbij samenwerking gezocht wordt met de 

gemeente en andere 

stakeholders. Dit geldt zowel voor de inrichting van het gebied, alsook voor het bieden van een 

efficiënte 

parkeeroplossing in de wijk. 
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10 Dit is een fundamentele vraag waarbij het ongepast is uit de heup te schieten in twee zinnen. De 

iconografie van 

de koepel en de prachtige positie ervan in Haarlem, in de bocht van het Spaarne, hebben al een 

aantrekkingskracht 

op zich om ernaar toe te willen. Dat moet worden beloond met een publieke functie waarbij 

vooral het interieur van de Koepel toegankelijk wordt. Daarnaast is het openen van het terrein 

eromheen cruciaal, het geeft een nieuwe ervaring en verrassende nieuwe routes in deze bocht van 

het Spaarne, waardoor het invloed heeft op de hele omgeving. Een combinatie van stedelijke 

functies en een nieuw type stedelijk wonen en /of logeren zal dit gebied en de stad een nieuwe 

impuls geven. 

11 Het concept dat wij voor ogen hebben zal multifunctioneel zijn. Elkaar aanvullende functies zijn 

eventueel opgehangen aan een thema. Deze functies liggen nog niet van te voren vast, de 

bandbreedte waarbinnen die functies passen wel. De bandbreedte zal worden bepaald aan de hand 

van gemeentelijke visies maar ook door het 

overleg met bijvoorbeeld de buurt. Door dit overleg komt de vraag uit de buurt naar voren, maar 

wordt ook gewerkt aan het draagvlak. Wij denken dat de locatie juist een interactie moet hebben 

met de omgeving. Tenslotte geef je de locatie (terug) aan de mensen. Het is aan te bevelen om uit 

te zoeken of een deel van het parkeren opgevangen kan worden op het terrein van Nedtrain bv 

door het vergroten van de geplande parkeergarage. Daarnaast zien wij ook goede mogelijkheden 

om te parkeren in de Koepel. 

13 Het basis concept is een kleine stad binnen Haarlem te creëren waarbij de Koepel het centrum is 

van voorzieningen die je mag verwachten van een moderne stad. Het Multifunctionele centrum 

moet ruimte bieden aan ontmoeten, verblijven, werken, boodschappen doen etc. Het centrum op 

het terrein wordt aangevuld met woongebouwen. Enerzijds oude historische gebouwen die 

geschikt gemaakt worden voor bewoning, anderzijds nieuwe gebouwen. 

De kleine stad is niet beperkt tot het onderhavige terrein maar zoekt vooral de verbinding met de 

directe omgeving en de binnenstad. Het moet een open- en toegankelijk terrein met hoogwaardige 

openbare inrichting worden. Een plek waar zowel bewoners elkaar ontmoeten, als een punt waar 

een begin kan worden gemaakt met een stadsbezoek of juist afgesloten. Stedelijk groen is daarin 

een belangrijk element. 

14 De locatie van de koepel en de verschijningsvorm lenen zich uitstekend voor een Integraal 

MicroCity concept, 

waarin beleving, ontmoeting en waardecreatie voor de omgeving een centrale plaats inneemt. De 

koepelgevangenis is een MicroCity waar verschillende functies inte greren en elkaar versterken. 

Dit wordt extra 

versterkt door de koepel “terug te geven” aan de inwoners van Haarlem. 

De plan filosofie van de koepelgevangenis is gebaseerd op een creatieve, innovatieve én gezonde 

levensstijl. Centraal staan beleven, ontmoeten en verbinden op een natuurlijke en laagdrempelige 

wijze. Om een dergelijke filosofie in uitvoering te krijgen is het noodzakelijk concepten bij elkaar 

te brengen om de beoogde uitgangspunten realiseerbaar te maken. Blurring is hierop een passend 

antwoord, het is het Engelse woord voor onscherp, wazigheid. In economische termen betekent 

blurring brachevervaging, dit kunnen innovatieve combinaties zijn tussen retail en horeca, hotel 

en welness of wonen en werken. De koepelgevangenis biedt het uitgelezen décor voor food 

experience, ontmoeting, inspirerende (werk)omgeving, sporten, ontspannen, verblijven en wonen, 

allen gericht op een gezonde levensstijl van de doelgroep. Daarnaast zal deze groep een sterke 

aansluiting met de stad, en de culturele en creatieve sfeer van Haarlem vormen. Een dergelijke 

gebiedsontwikkeling op deze locatie heeft ook aantrekkingskracht op vitale 

culturele/maatschappelijke activiteiten van de stad en het toerisme. 

Toegevoegde waardecreatie is van eminent belang bij de optimale werking van het complex in 

zijn omgeving. 

Dit op verschillende schaalniveaus – straat, gebied en stad – en op verschillende aspecten, zoals 

levendigheid, 

veiligheid, omgevingskwaliteit, duurzaamheid en beeldvorming. MicroCity is de naam voor een 

gebied 

gebaseerd op loop- of fietsafstanden met een gemengde samenstelling van wonen, werken en 

voorzieningen. 
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Het gebied rondom de koepel zal geen bedreiging vormen voor het centrum, maar juist een 

verrijking naar 

de oostzijde van Haarlem over het Spaarne. De stad zal over de rivier worden getrokken en zal 

een nieuwe 

schakel vormen vanuit het stationsgebied naar het centrum. Als integrale ontwikkelaar zullen wij 

het winkelaanbod van het centrum gaan betrekken in de marktfilosofie. Ten opzichte van het 

winkelaanbod van het centrum dient een juiste mix te vinden in horecagerelateerd winkelaanbod, 

dat complementair werkt op de voorzieningen die in de koepel worden gerecreëerd. De werking is 

ook andersom, waarin aanvullende voorzieningen ten opzichte van de omgeving en het centrum 

worden gecreëerd. Het vormt hiermee een nieuwe hotspot die open staat voor iedereen: hier kom 

je om te eten, ontspannen, sporten, werken of wonen. Door groen terug te brengen in-en rondom 

de koepel ontwikkel je nieuwe openbare ruimte als een “groene oase in de stad”. Het vormt 

daarmee een unieke bijdrage aan de kwaliteit van de buurt en daardoor een actieve link naar de 

omliggende wijk en toekomstige ontwikkelingen. 

16 Ideeën voor tijdelijke functies gedurende het proces van planvorming 

18 [ ] staat een concept voor van ‘een stad in de stad’ en wil het complex transformeren in een 

compacte stedelijke en levendige stadswijk met eigen straten. De koepel zelf wordt hiervan de 

apotheose als binnenplein van de nieuwe wijk. De wijk komt op basis van een set regels in de tijd 

op geregisseerd-organieke wijze tot stand waarbij het terrein wordt opgevuld met kleinere korrels 

waarbinnen veel functies mogelijk zijn. Het complex wordt daarmee een brandpunt dat op heel 

Haarlemse wijze de binnenstad vergroot (organisch, kleinschalig, langere termijn, divers). Voor 

de buurt wordt het complex een kans om dicht bij huis te werken of een kleinschalig bedrijf op te 

starten. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om in de aangrenzende buurt te wonen en levert de 

herontwikkeling een bijdrage op buurtniveau. Op stedelijk niveau ontstaat een verzamelwijk 

waarin veel mensen op een relatief klein oppervlak samen kunnen werken, recreëren, wonen – 

kortom leven. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld kleine innovatieve of ambachtelijke bedrijven zich 

weer vestigen in de (vergrote) binnenstad en kan Haarlem verder groeien in de regio op basis van 

zijn eigen identiteit. In historische zin wordt de stadsuitleg van Salomom de Bray vervolmaakt 

doordat de stad op deze plek oostwaarts kan groeien 

19 Op dit moment kunnen wij nog geen inzicht geven in de functies die wij voor ogen hebben voor 

deze herontwikkeling. Een gesprek met de gemeente en RCE zal namelijk erg bepalend zijn voor 

het al dan niet succesvol kunnen inpassen van functies in het Koepel complex.  
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Bijlage 3: Volledige inschrijvingen op de marktconsultatie  

 

Voor de volledigheid ontvangt u, naast het overzicht van de antwoorden op vraag 2, ook de volledige 

inhoud van de inschrijvingen op de marktconsultatie. Deze informatie is wederom geanonimiseerd 

door het RVB. In het document zijn de inschrijvingen genummerd. Deze nummers corresponderen 

met de nummers in bijlage 2. 

 

Het document met de volledige inschrijvingen op de marktconsultatie is vanwege de omvang 

opgenomen in een separaat bestand. 
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Bijlage 4: Overzicht geïnteresseerden die zich bij de gemeente hebben gemeld 

 

Hierbij treft u een overzicht van brieven en mails die de gemeente ontvangen heeft van partijen die 

aangeven geïnteresseerd te zijn in het complex De Koepel met de relevante passages uit de 

correspondentie. 

 

Nr Datum Omschrijving 

1 7-3-‘16 Brief van stichting Panopticon waarin zij aangeven een plan te hebben ontwikkeld 

voor een University College, waarbij aan het college verzocht is de het complex De 

Koepel te kopen van het Rijk ten behoeve van doorverkoop aan Panopticon middels 

een AB-BC constructie. 

2 18-5-‘16 Mail + gesprek met wethouder: Gather 

Gather heeft samen met Mecanoo architecten een plan ontwikkelt voor een nieuw 

type warenhuis gericht op de kleinschalige maakindustrie met werkplaatsen en 

ateliers voor makers. Verder schrijft  Gather: “We denken in de bijgebouwen een 

aantal opleidingsinstituten te vestigen, zoals een mbo-opleiding (wellicht in 

samenwerking met het Nova College) die de ambachtslieden gaat leveren voor deze 

nieuwe maakindustrie, 

een entrepreneursopleiding op hbo- en/of universitair niveau, een retail-opleiding die 

de medewerkers van de (overgebleven) landelijke ketens en zelfstandige winkeliers de 

fijne kneepjes van het nieuwe retail-denken bijbrengt, een hospitality-opleiding 

(opnieuw in samenwerking met het Nova College) en een 

hotel (voor de buitenlandse bezoekers, stagiaires en studenten).” 

3 2-6-‘16 Mail van Wibaut Projectontwikkeling 

“In de afgelopen vergadering van de commissie Ontwikkeling is de herontwikkeling 

van de Koepel besproken. Naast het plan van Panopticon zijn er meer initiatieven 

voor een invulling van de gebouwen en het plangebied. Enkele daarvan hebben 19 

mei jl. ook ingesproken. Wij hebben ook een plan in concept uitgewerkt en zijn 

eigenlijk in afwachting van de aangekondigde verkoopprocedure. Een van de 

commissieleden heeft in de vergadering de vraag gesteld aan de insprekende 

initiatiefnemers of zij bereid zijn om mee te werken aan een haalbaarheidstoets. 

Indien deze haalbaarheidstoets inderdaad voor de eerder aangekondigde 

verkoopprocedure wordt opgestart, dan zouden wij (Wibaut & AIVM) ons daar graag 

voor aanmelden.” 

4 6-6-‘16 Brief Lingotto Ontwikkeling:  

“Hierbij hebben wij een plan ontwikkeld waarbij het complex een nieuwe functie 

krijgt binnen de stad en een gemengd programma zal huisvesten. Hierin zal niet 

alleen gewoond en gewerkt worden, maar ook een maatschappelijke 

(onderwijsfunctie) ingepast worden, waarmee wij rekening houden met de wensen van 

de gemeente Haarlem. Wij zijn zeer enthousiast over het hoogwaardige karakter van 

ons plan en wij verwachten daardoor een passend en competitief bod te kunnen doen. 

Met dit schrijven willen wij bij u kenbaar maken dat wij daarom graag deel zouden 

nemen aan de selectieprocedure voor de verkoop van het complex.” 
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Bijlage 5: Reactie Rijksvastgoedbedrijf -  verzoek 1  

 

Naar aanleiding van de bespreking in de commissie Ontwikkeling en het verzoek van de raad heeft het 

Rijksvastgoedbedrijf onderstaande reactie gestuurd: 

 

“Het Rijksvastgoedbedrijf  heeft samen met de gemeente Haarlem marktpartijen geconsulteerd over 

de verkoop  van het koepelcomplex. Dit met als doel de drempel waar mogelijk te verlagen voor 

marktpartijen om plannen te ontwikkelen voor de koop van het complex. Voor deze   marktconsultatie 

hebben zich 20 marktpartijen aangemeld. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft van 11 van deze partijen een 

reactie ontvangen. Aan de hand daarvan stelt het Rijksvastgoedbedrijf een biedboek samen opdat er 

zoveel mogelijk partijen mee gaan doen aan de openbare verkoopprocedure met voorselectie. 

Daarnaast hebben nog ca. 15  andere marktpartijen hun interesse laten blijken in het 

gevangeniscomplex.  

Er zijn in de marktconsultatie geen plannen gevraagd omdat het Ambitie- en eisendocument nog niet 

is vastgesteld door de raad. Het Rijksvastgoedbedrijf kent geen plannen die voldoen aan de selectie-

eisen zoals die gesteld worden in het biedboek. 

De marktpartijen houden rekening met een openbare verkoop met voorselectie. Het 

Rijksvastgoedbedrijf  stelt een biedboek op nadat de raad het Ambitie- en eisendocument heeft 

vastgesteld.  Het Rijksvastgoedbedrijf wil graag de openbare verkoopprocedure dit najaar starten.   

In deze verkoopprocedure worden in eerste instantie de geïnteresseerde partijen getoetst op 

geschiktheidseisen waaraan zij in ieder geval moeten voldoen. Van de overblijvende partijen wordt 

een Herontwikkelingsplan gevraagd. De inhoud van een Herontwikkelingsplan (tekst en tekeningen) 

zal zoveel mogelijk moeten aansluiten bij het Ambitie- en Eisendocument dat de gemeenteraad 

vaststelt. Een selectiecommissie selecteert de Herontwikkelingsplannen aan de hand van het 

Beoordelingskader conform de Selectieleidraad. Maximaal vijf marktpartijen die het best scoren 

worden uitgenodigd een bod uit te brengen. Het Rijksvastgoedbedrijf gunt het complex aan de hoogste 

bieder. 

Deze verkoopprocedure daagt de marktpartijen uit een plan aan te bieden met de beste prijs-

/kwaliteitsverhouding. De procedure is getoetst door de Landsadvocaat en reeds vaker door het 

Rijksvastgoedbedrijf toegepast bij verkoop van soortgelijke objecten. 

De Stichting Panopticon loopt met de lobby van hun voorstellen vooruit op de openbare 

verkoopprocedure om een voorsprong te krijgen ten opzichte van andere marktpartijen. Ook andere 

partijen kunnen in de openbare verkoopprocedure een plan indienen met een (gedeeltelijk) publiek-

maatschappelijke functie.  

 

Het Rijksvastgoedbedrijf is voorstander van een openbare verkoop met voorselectie vanwege  

a) de gemaakte afspraken met de gemeente; 

b) de verwachtingen die naar de markt zijn gewekt; 

c) de reacties uit de markt in de afgelopen periode en 

d) de voorgestelde zorgvuldige en transparante procedure.” 
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Bijlage 6: Voorstel aan het RVB voor aanscherping van de Nota van Ambities en Eisen en de 

verkoopprocedure, op basis van de voorstellen van de commissie Ontwikkeling 

 

Het volgende voorstel voor aanscherpingen is voorgelegd aan het Rijksvastgoedbedrijf: 

 

1. Nota van Ambities en Eisen 

Toevoegen aan de eisen op pagina 39: 

1.1 Minimaal 30% van de vierkante meters verhuurbaar vloeroppervlak
1
 van het complex na 

herontwikkeling dient bestemd te worden voor de functie maatschappelijk/cultureel
2
. 

1.2 Van het totaal aantal vierkante meters verhuurbaar vloeroppervlak van het complex na 

herontwikkeling, mag maximaal 70% bestemd worden voor de functie wonen. 

1.3 Van het totaal aantal vierkante meters verhuurbaar vloeroppervlak van het complex na 

herontwikkeling, mag maximaal 20% bestemd worden voor de functie kantoor. 

1.4 Aan eis 1 het woord “groene” toevoegen: Het huidige voorplein
3
 krijgt een groene verblijfsfunctie. 

 

2. Selectieleidraad verkoopprocedure 

Voorgestelde wijzigingen in paragraaf 3.5:  

2.1 De zin: 

“De Aanmelder moet minimaal een 4,0 op ieder afzonderlijk beoordelingsaspect/doel scoren, 

anders zal de Selectiecommissie adviseren de Aanmelder niet toe te laten tot de 

verkoopprocedure.”  

 

wijzigen in:  

De Aanmelder moet minimaal een 6,0 op ieder afzonderlijk beoordelingsaspect/doel scoren, 

anders zal de Selectiecommissie adviseren de Aanmelder niet toe te laten tot de verkoopprocedure 

 

Daarmee kan de volgende zin vervallen:  

“Vervolgens selecteert de Selectiecommissie de plannen die ten minste een score van zes (6) of 

hoger hebben behaald.” 

 

2.2 De zin:  

“De Selectiecommissie adviseert de stuurgroep vervolgens maximaal vijf (5) 

Herontwikkelingsplannen met de hoogste totaalscore toe te laten tot de verkoopprocedure en een 

bieding uit te brengen.” 

 

wijzigen in: 

De Selectiecommissie adviseert de stuurgroep vervolgens maximaal drie (3) 

Herontwikkelingsplannen met de hoogste totaalscore toe te laten tot de verkoopprocedure en een 

bieding uit te brengen. 

 

                                                           
1
 VVO conform NEN 2580 

2
 Een eis van minimaal 30% maatschappelijk leidt tot minimaal 6.000 m2 die ingevuld moet worden met  

functies als educatieve voorzieningen, buitenschoolse opvang, gezondheidszorg, (para)medische voorzieningen, 

welzijnsinstelling en zorgwoning. Behalve de onderwijsfunctie wordt 6.000 m2 aan deze functies als niet-

wenselijk gezien voor de herontwikkeling van het Koepelcomplex. De bestemming maatschappelijk is daarom 

aangevuld met de bestemming cultureel, waar o.a. onder valt: atelier, congrescentrum, museum, theater, film, 

muziek- en concertgebouw. Dit zijn (deels) niet-commerciële functies die goed aansluiten bij de gewenste 

herontwikkeling van het Koepelcomplex. 
3
 Het voorplein omvat ca. 1/3 van de totale oppervlakte die onbebouwd moet blijven. 


