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THEMA 1. DE VOORLOPIGE AMBITIES VAN DE GEMEENTE EN HFT Rt fk
Naar de mening van ns het mogelijk om binnen de beschreven ambities te komen
tot een haalbaar plan. Sterker nog, zonder dergelijke ambities komt een goed en voldragen 
plan nooit tot stand. In de uitwerking zal er zonder twijfel wel spanningen ontstaan tussen 

(sommige)  ambities en andere, ook relevante aspecten van planontwikkeling zoals 
participatie, de toekomstwaarde van het Rijksmonument of de financiële haalbaarheid. 
Dankzij een open planproces met voldoende transparantie zijn deze spanningen echter 
oplosbaar. In de uitwerking en verdere detaillering van de plannen zullen er regelmatig 
afwegingen gemaakt moeten worden tussen de ambities onderling en tussen de ambities en de 
genoemde andere aspecten van planontwikkeling. Op dit moment is dat naar de visie van 

i > nog niet aan de orde, wat kan worden verklaard uit het prille stadium van
planontwikkeling waarin wij ons thans bevinden.

Zoals tij diverse andere projecten ook al in de praktijk heeft bewezen is het zeer
goed mogelijk om haalbare plannen te ontwikkelen in gebouwen met monumentale status. In 
het verlengde van de vorige alinea, vraagt dit wel om een zorgvuldig afwegingspro ces en 
dient er niet te krampachtig met de monumentale status te worden omgegaan. Een monument 
betekent immers niet dat er een glazen kap over heen moet staan en dat niets meer mag of 
kan. Het zijn juist de ingrepen die aan een gebouw of gebouwensemble gedaan moeten 
worden die de toekomstwaarde van het monument vergroten. In het geval van de Koepel kan 
gedacht worden aan bouwfysische kenmerken zoals de toetreding van daglicht, 
klimatologische aspecten (warmte/koude), veiligheid (brandoverslag) en akoestische 
kenmerken (geluid). Bij de verdere planontwikkeling en realisatie van de diverse functies 
komen deze aspecten aan de orde en dit zal ongetwijfeld leiden tot bouwkundige 
aanpassingen.
Dit hoeft de haalbaarheid van de plannen echter niet in de weg te staan.

De Koepel ’= vanzelfsprekend sterk en herkenbaar dankzij de karakteristieke vorm. In de 
opinie var* zou deze constructie behouden moeten blijven. Wat echter wel een
interessante optie zou kunnen zijn is om na te gaan in hoeverre er een ondergrondse (half- 
verdiepte) parkeen/oorziening onder het hoofdgebouw gerealiseerd zou kunnen worden. 
Immers, de Koepel ligt aan de rand van het centrum en aan het einde van een belangrijke 
toegangsroute vanaf de snelweg. Dat zou kunnen betekenen dat een parkeervoorziening die 
groter is dan voor uitsluitend het programma dat in het project wordt gerealiseerd haalbaar 
kan zijn (dus ook voor bezoeker parkeren). De relatie tussen een dergelijke omvangrijke 
parkeervoorziening en de constructieve mogelijkheden/beperkingen dient nader te worden 
onderzocht.

Op dit moment maken alle beschikbaar gestelde stukken, waaronder ook het Concept- 
ambitiedocument, een zorgvuldige en complete indruk. Zeker voor deze fase van 
planontwikkeling volstaan de aangeleverde stukken uitstekend. Mogelijk dat bij nadere
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uitwerking en daarmee een verder gaand detailniveau zich wel thema’s openbaren die nu nog 
niet voorzien zijn.

THEMA 2: DE FUNCTIONELE INVULLING VAN DE LOCATIE EN HET
VOORGESTANE ONTWIKKELINGSPROCES
Het complex van de Koepel is ons inziens te omvangrijk om met slechts 1 functie te vullen. 
Zoals ook in de meeste recente gebiedsontwikkeiingen 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 centmm en de kenmerkende historische 
ttebp^ing thema’s dip de meerwaarde van fimctiemensinff extra ondersteunen. Deze 
ervarins heeft

Het concept voor de Koepel zal dus een mix woraen 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 irmemen: 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 centmm en naar het station een voorwaarde.

De doelgroepen zijn navenant dus ook uit verschillende cirkels rond het plangebied 
afkomstig: directe omgeving/buurt, de stad, de regio. De exacte doelgroepen per functie zijn 
in dit stadium nog niet exact te beschrijven, evenmin als de verdeling van het programma in 
oppervlakten/volumes over deze functies. Juist de toekomstige uitwerking van het concept en 
de verkenning van de mogelijkheden van de diverse gebouwonderdelen zullen leiden tot deze 
verfijning.

Zoals aangegeven gaat de voorkeur uit naar een gebouwde parkeeroplossing. Uiteraard blijft 
er ook nog altijd wel parkeren op maaiveld bestaan, maar de ambitie van is om het
overgrote deel van het parkeren in of onder gebouwen op te lossen. Dit zou kunnen middels 
een half-verdiepte oplossing (zie ook het vorige punt) maar dat is mede afhankelijk van onder 
meer de constructieve mogelijkheden. Een alternatief zou kunnen zijn om het parkeren op 
maaiveld maar wel in de gebouwen (waaronder het hoofdgebouw zelf) op te lossen en te 
werken met een glooiend maaiveld dat oploopt naar die gebouwen toe.
Het is kenmerkend voor dat gestreefd wordt naar zoveel mogelijk handhaving van
gebouwen. Ook in dit complex zal handhaving het uitgangspunt zijn en alleen indien dit voor



een functie strikt noodzakelijk is of vanuit bouwfysische overwegingen (zie ook terug) kan 
overwogen worden om gebouw(delen) te slopen.

heeft een lange staat van dienst als het gaat om de herontwikkeling van 
(monumentale) gebouwen en gebouw-ensembles. In de begin iaren lag de nadruk op vooral 
individuele panden maar in de afgelopen jaren heeft ach ook gespecialiseerd in de
oehiprl'ïrmtwikkeling. I

geslaagde voorbeelden zijn.
De neromwiKK-eimg van ue Koepel is een logisch en wenselijk vervolg binnen deze range van 
gebiedsontwikkelingen waarin herontwikkeling van monumentale gebouwen een centrale rol 
speelt. Cruciaal in een dergelijk proces is de samenwerking met goede, kundige adviseurs. 
Vanuit een integrale visie (op stedenbouwkundig niveau) worden individuele gebouwen 
geheel in kaart gebracht en de kwaliteit beschreven. Vanuit de integrale visie worden er dan 1 
of meerdere functies aan de gebouwen toegekend waarna het ontwerpproces kan starten. Dit 
ontwerpproces vindt plaats in een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever, architect en 
overige adviseurs (constructeur, bouwfysisch adviseur, etc). Vanzelfsprekend dienen zowel 
architect als de andere adviseurs aantoonbare ervaring te hebben met de herontwikkeling van 
(monumentale) gebouwen.

Voor de planning is nog altijd de commerciële afzetbaarheid het meest bepalend. Net als bij 
de andere gebiedsontwikkelingen in de portefeuille van is het cruciaal dat alleen
afzetbaarheid het tempo van de ontwikkeling bepaald. Immers, zo wordt de ontwikkelaar in 
staat gesteld om het hoge kwaliteitsniveau en de ambitie waar te maken en vooral te 
handhaven. Korte termijn politiek en opportunisme gedwongen door bijvoorbeeld 
financieringsproblemen worden hiermee voorkomen.
De gemeente is zonder twijfel een zeer belangrijke partner in het proces van herontwikkeling. 
Van de gemeente vragen wij een gezamenlijk op te stellen ruimtelijk kader, een partner als het 
gaat om de aanpak van de (directe) omgeving en vooral ook een consistente partij in handelen 
(en nalaten).

lijdelijke beheercontracten zijn voor >ok weer vanuit de ervaringen met
vergelijkbare gebiedsontwikkelingen — geen onbekend fenomeen. Het ovememen van 
dergelijke contracten is niet uitgesloten, al hechten wij er wel aan om invloed te hebben 
op/mee te kunnen denken met de inhoud van dergelijke overeenkomsten. Belangrijke 
aspecten zijn daarin uiteraard de verplichtingen voor de eigenaar en de opzegmogelijkheden 
en opzegtermijnen die in die contracten zijn opgenomen. Doorverkoop van onderdelen is 
eveneens denkbaar, doch pas nadat de integrale visie op het gehele complex voldoende 
uitgehard is. Voorkomen dient te worden dat deze integrale visie wordt verzwakt of zelfs 
wordt tegengewerkt door het afstoten van onderdelen. Het geloof in - en daarmee ook 
vasthouden aan een integrale visie op het totale complex telt voor zeer zwaar.

THEMA 3: DE FINANCIËLE HAALBAARHEID
Een haalbare ontwikkeling kent vele aspecten. Dat houdt natuurlijk verband met de 
aankoopwaarde van het complex en de uiteindelijk verkoopwaarde van de diverse onderdelen, 
maar ook de exploitatiemogelijkheden en het exploitatieresultaat van de nieuwe functies op



het terrein hebben invloed op de haalbaarheid van een dergelijke ontwikkeling. Daar komen 
dan ook nog externe factoren als de doorlooptijd en de renteontwikkeling bij, wat maakt dat 
haalbaarheid niet in een eenduidige definitie te vangen is.

Het is in de ogen van iprimair de taak van de ontwikkelaar om een project
financieel haalbaar te maken. Daarvoor heeft zij echter van zwel het Rijksvastgoedbedrijf als 
van de gemeente Haarlem een helder ruimtelijk kader nodig, eê®Tkompleet beeld van de * *•. 
investeringen in de omgeving van het complex en — zoals al eerter gememoreerd — 
consistente en standvastige samenwerkingspartners. Daarbinnen is , in staat om een
integrale visie te ontwikkelen waarbinnen het project tot herontwikkeling wordt gebracht.
De financiering is eveneens de taak voor de ontwikkelaar en ook daarbij zullen de financiers 
op dezelfde punten letten als de ontwikkelaar zelf: zie hiervoor de beschrijving in de vorige 

alinea.

Het is wenselijk om afnamevoorwaarden en betaalmomenten zoveel mogelijk te koppelen aan 
het fasegewijs realiseren van de herontwikkeling. Daarmee komen kosten en opbrengsten zo 
dicht mogelijk bij elkaar te liggen en wordt de behoefte aan financiering en dus ook het 
risicoprofiel zo veel mogelijk beperkt. Dit is echter niet in alle gevallen 
(gebiedsontwikkelingen) mogelijk. In dat geval zoeken financiers zekerheid in de hardheid 
van de toekomstige waardeontwikkeling van het complex: een ruimtelijk kader of - nog beter 
— een bestemmingsplan zijn daarin belangrijke componenten. Zekerheidsstellingen zijn in 
dergelijke processen zeker niet ongebruikelijk, hoewel dit sterk afhankelijk is van de hoogte, 
de duur en de definitie van deze zekerheidsstelling.

TH KMA 4: HET VERKOOPPROCES INCLUSIEF VOORWAARDEN
Het toepassen van een marktconsultatie is in de afgelopen jaren een goed middel gebleken om 
een beeld te krijgen op de herontwikkelingsmogelijkheden van wat complexere projecten.
Wel vragen wij aandacht voor met name fase 5 waarin maar liefst een drietal producten 
worden opgesteld door een drietal partijen. Deze documenten moeten de basis vormen voor 
de inhoudelijke visie van de marktpartijen. Onderlinge strijdigheid tussen deze 3 documenten 
ligt op de loer.

De scheiding tussen kwaliteit en prijs lijkt meer cosmetisch dan werkelijk. Immers, partijen 
weten nu al dat niet alleen een hoge kwaliteit maar ook een hoge prijs verlangd wordt. 
Waarom dan nog een scheiding? Uiteindelijk zullen de marktpartijen zowel rekenen als 
tekenen. Indien het de ambitie is om (extra) hoge kwaliteit in de marktvisie(s) te verkrijgen 
dan geven wij u in overweging om een minimale verkoopprijs mee te geven en voor het 
meerdere boven deze prijs een zeer beperkte waardering toe te kennen. Daarmee kunnen de 
marktpartijen zich volledig richten op de kwaliteit in plaats van ook op derprijs.

Hoewel uw verwachting kan volgen dat het project wellicht niet in 1 geheel wordt
gerealiseerd, adviseren wij wel met klem om de verkoop van de Koepel te laten plaatsvinden 
op basis van 1 integrale visie en aan 1 partij (of desgewenst een consortium). Hiermee wordt 
de kwaliteit van de ontwikkeling het beste gediend.



De beschrijving van ambities, de beoordeling van de diverse visies en zeker ook het 
definiëren van selectiecriteria en het toekennen van wegingsfactoren is feitelijk altijd arbitrair 
en subjectief. In onze opinie leidt het complexer maken van de beoordeling (door een veelheid 
aan criteria en wegingsfactoren) tot een schijnnauwkeurigheid die de arbitraire beoordeling 
niet kan voorkomen. Daarom pleiten wij voor een eenvoudige selectie-methodiek waarbij de 
beoordeling van de plannen en de rangorde van deze ontvangen visies openbaar zijn en ook 
door  de selectiecommissie wordt toegelicht. Dan maakt de volgorde van de wegingsfactoren 
niet zoveel meer uit.



Revitalisering Penitentiaire Inrichting De Koepel te Haarlem

Beantwoording Consultatievragen
Datum: 27 november 2015

Inleiding
De beantwoording van de consultatievragen is een samenwerking tussen verschillende marktpartijen verenigd in 

itichting heeft als doel:
‘Het behoud en de revitdlisering van de Penitentiaire Inrichting De Koepel en in verband daarmee het 
dragen van verantwoordelijkheid door het maatschappelijk, financieel en ruimtelijk verantwoord 
ontwikkelen, exploiteren en beheren van De Koepel zodanig dat het gebruik van De Koepel een positieve 
bijdrage levert aan het maatschappelijke en het culturele leven in de stad Haarlem, en het verrichten van 
al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

6 Vragen aan de marktpartijen

Aan de marktpartijen die deelnemen aan de marktconsultatie wordt gevraagd een aantal vragen te beantwoorden 
over de volgende vier thema’s:
1. de voorlopige ambities van de gemeente en het Rijk;
2. de functionele invulling van de locatie en het voorgestane herontwikkelproces;
3. de financiële haalbaarheid;
4. het verkoopproces inclusief voorwaarden.

Bij de beantwoording van de vragen:
Houdt het duidelijk en bondig, maar zodanig dat de standpunten van de marktpartij goed worden overgebracht en 
onderbouwd. Per thema verwachten wij maximaal 8 A4-tjes (2 per thema) met uw inbreng voor de consultatie, het 
mag echter korter.
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6.1 De voorlopige ambities van de gemeente en het Rijk
Partijen wordt gevraagd een mening te geven over de voorlopige ambities van de gemeente Haarlem zoals 
opgenomen in het Concept-ambitiedocument.

Vraag 1: 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?
Antwoord: Ja, dit is mogelijk
Vraag 2: Bevinden er zich volgens u tegenstrijdigheden in de ambities van de gemeente en het Rijk en om welke 
tegenstrijdigheden gaat het dan?
Antwoord: Ja, er bestaat een tegenstrijdigheid. De gewenste maatschappelijke meerwaarde voor de stad en directe 
omgeving kan niet worden behaald in combinatie met de uiteindelijke opbrengst maximalisatie van het Rijk. Wij 
verwachten dat de focus die er ligt op deze maximalisatie er toe gaat leiden dat partijen hun programma zodanig 
zullen inkleden, dat zowel tijdens als naderhand resultaatverbetering mogelijk is. Hierdoor is het waarschijnlijk dat 
er in de tijd verschuiving van de kwalitatieve uitgangspunten gaat plaatsvinden. Daarnaast zal dit grote vertraging 
veroorzaken in het ruimtelijke ordeningsproces.
Vraag 3: 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?
Antwoord: Dat is mogelijk en wij zien geen belemmeringen. Door zijn al diverse studies verricht en
mogelijkheden onderzocht.
Vraag 4: 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?
Antwoord: Het gebouw kan in zijn kwaliteiten behouden blijven. Wij zien geen constructieve belemmeringen die 
niet door middel van constructieve ingrepen opgelost zouden kunnen worden.
Vraag 5: Mist u zaken in het Concept-ambitiedocument die u van belang acht voor uw toekomstige 
herontwikkelingsplannen?
Amtwoord: Niet zozeer missend als wel teveel (vrijblijvend) ruimte latend. Met andere woorden, in het concept- 
ambitie document is de breedte erg opgezocht. Wij missen de focus op de maatschappelijke intrinsieke waarde van 
de koepel en wat dit in de toekomst kan opleveren voor de stad Haarlem. De koepel heeft een iconische waarde voor 
Haarlem en verdient een bijpassende functie die de samenleving, de stad en het ommeland aanzienlijk versterken.
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6.2 De functionele invulling van de locatie en het voorgestane herontwikkelproces
Partijen wordt gevraagd een standpunt in te nemen over het programma en het ontwikkelproces:

Programma:
Vraag 1: Welk concept voor het gehele complex en/of de koepel staat u voor ogen op deze locatie?
Antwoord 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.
Vraag 2: Hoe zal het complex kunnen functioneren, op de locatie zelf en in (relatie tot) de omgeving?
Antwoord: 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.
Vraag 3: Wat is volgens u de toegevoegde waarde van de door u voorgestane ontwikkeling (voor de buurt, 
gemeente, regio,.......)?
Antwoord: 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 open vouwt 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. 
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.
Vraag 4: Wie is/ zijn uw doelgroep(en)?
Antwoord: Doelgroepen zijn alle bevolkingsgroepen van jong en oud die gemotiveerd zijn zich te verrijken met 
kennis van muziek, wetenschap, kunst en cultuur of zich willen ontspannen in een aangenaam vernieuwd stuk 
oostelijke binnenstad van Haarlem. denkt in termen van partners en in termen van gebruikers. Als het
gaat om gebruikers denken wij onder andere aan een University College met zijn professoren en studenten 
(nationaal en internationaal), aan bewoners en stedelijke gezinnen door de toegevoegde huizen, aan bezoekers van 
culturele instellingen, muzikale gebruikers van oefenruimte en startende ondernemers.
Vraag 5: Aan welke aantallen en m2’s per functie denkt u globaal?
Antwoord: circa 32.000m2 verdeeld over de functies: onderwijs, cultuur, logies, wonen en werken.
Vraag 6: 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?
Antwoord: Het is mogelijk om de parkeerbehoefte voor onze functies ‘passend’ op eigen terrein ondergronds op te
lossen. Een gedeeltelijk mechanisch parkeersysteem behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast bestaan er kansen 
voor het aanleggen van een grotere parkeergarage (naar behoefte) in overleg met de stad Haarlem. Hiertoe dient in 
eerste aanleg een goede huidige en toekomstige inventarisatie te worden gemaakt van de parkeerbehoefte en de 
vervoersbehoefte naar de toekomst.
Vraag 7: Geeft u de voorkeur aan enkelvoudig of multifunctioneel gebruik voor het complex of de onderdelen 
daarvan?
Antwoord: Sterke voorkeur voor een multifunctioneel gebruik van het terrein om de maatschappelijke meerwaarde 
een groter bereik te gunnen. Het is dé kans om daadwerkelijk het centrum van Haarlem over het Spaame te tillen en 
aan te laten sluiten op de Oostradiaal.
Vraag 8: Bent u voorstander van het openen van het complex en/of de gebouwen of denkt u meer aan een gesloten 
complex?
Antwoord: open, met de complexmuren wel afleesbaar. Voor ons is het van belang dat de iconische structuur en 
uitstraling van De Koepel behouden blijft.
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Vraag 9: Welke gebouwen/elementen wilt u handhaven, aanpassen of verwijderen?
Antwoord: Beschermde gebouwen en elementen behouden. De functies bepalen of de overige (niet monumentale) 
gebouwen behouden kunnen blijven. In de ontwikkeling onderzoeken wij of het handhaven van de niet- 
monumentale gebouwen beter is voor de totale ruimtelijke aansluiting met de stad en de functionele invulling. 
Daarnaast gaan we zorgvuldig om met de belangen van omwonenden (Harmenjansweg en Damaststraat) die direct 
grenzen aan het koepelterrein.
Vraag 10: Hoe sluit de herontwikkeling aan op de omgeving en welke ontwikkeling in de omgeving is nodig voor 
een geslaagde herontwikkeling?
Antwoord: Ons programma functioneert in zichzelf met een sterke meerwaarde voor de omgeving, Haarlem en de 
regio. De ontwikkeling van een nieuw stuk stad met nieuwe verbindingen vraagt om een opwaardering van de 
openbare ruimte in de directe omgeving. Het afwaarderen van asfalt, het creëren van meer groen en het 
terugbrengen van water zijn kansen voor de stad. Uiteindelijk zal de herontwikkeling van de koepel totaal ingebed 
dienen te worden in de herstructurering van Koepel en de omgeving beziet deze ontwikkeling breder
dan enkel de 'postzegel 'uitwerking.

Herontwikkebroces:
Vraag 11: Wat is uw motivatie om het complex te kopen en in aanmerking te komen voor de herontwikkeling? 
Antwoord: Wij willen ervoor zorgdragen dat dit strategisch gelegen stukje stad meer bij het centrum gaat horen en 
in versterkte mate gaat bijdragen aan de algehele uitstraling van de monumenten stad Haarlem als icoon voor 
cultuur, wetenschap, muziek en leefbaarheid. Verder is het onze ambitie om iets van grote maatschappelijke waarde 
voor toekomstige generaties achter te laten, waarbij de ontwikkeling in de basis een gezonde economische 
grondwaarde dient te genereren.
Vraag 12: Welke partij(en) gaat u daarbij betrekken?
Antwoord: Naast ons eigen team, dat over alle expertise beschikt voor deze opgave, betrekken wij wetenschappelijk 
en hoger onderwijs, het Patronaat, de Popschool, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschap, de 
musea in Haarlem en dan specifiek Teylers en Frans Hals, start up communities, een hotelexploitant van boutique 
hotels en gedegen horecaondernemers.
Vraag 13: Hoe ziet het herontwikkelingsproces er op hoofdlijnen uit, vanaf het moment van gunning?
Antwoord: In de eerste aanleg is het huidige functiegebruik prima om de komende periode te continueren, daarnaast 
zien wij mogelijkheden om op dit moment al bepaalde onderdelen van onze ambities te integreren in de 
opvangvoorziening. Na gunning zal de ontwikkeling en bestemmingsplanwijziging ca. 1,5 jaar in beslag nemen. 
Parallel aan de bestemmingsplanwijziging kunnen de bouwaanvragen worden gerealiseerd. Na perfecte vergunning 
zal de realisatie ongeveer 2,0 jaar duren. Totale doorlooptijd na gunning lijkt dus 3,5 jaar.
Vraag 14: Welke planning hoort daarbij?
Antwoord: Uitgaande van de gunning per 1-7-2016 zal op basis van de hiervoor beschreven tijdspaden eind 2019 
opgeleverd kunnen worden.
Vraag 15: Welke rol kan de gemeente spelen in het herontwikkelingsproces om de herontwikkeling haalbaar te 
maken?
Antwoord: De gemeente zou wat ons betreft een dominante rol moeten vervullen in het bewaken van de 
toegevoegde waarde die de herontwikkeling biedt aan de stad en de regio. Het is van groot belang dat de gemeente 
nu al samen bij de ontwikkelaar optrekt zodat het programma, de ambitie van de stad en de mogelijke grondwaarde 
goed op elkaar wordt afgestemd. Daarnaast uiteraard een beperkende en faciliterende rol m.b.t. de 
bestemmingsplanprocedure parallel aan monumenttraject.
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Vraag 16: 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 ovememen?
Antwoord: als verwerving redelijk zeker is kunnen we het geheel ovememen en activiteiten plus beheer organiseren. 
Sterker nog: we zien kans om een kleine voorloper van onze plannen te realiseren: de start van University College te 
maken met een aantal ondersteunende en verrijkende functies. De samenwerkende partners hebben daarnaast grote 
ervaring met het tijdelijke exploiteren van vastgoed in allerlei vormen, zoals start-ups, tijdelijke woonvormen, etc.
Vraag 17: Ziet u een mogelijkheid tot de doorverkoop van onderdelen van het koepelcomplex aan andere 
marktpartijen en om welke onderdelen gaat het hierbij?
Antwoord: Het is niet onze bedoeling om onderdelen door te verkopen, anders dan - na herontwikkeling van het 
gehele gebied - mogelijke verkopen aan eindgebruikers of een eindbelegger. Hierbij is het voor ons van groot 
belang dat de totale koppeling / samenhang van het gebied goed juridisch wordt gekaderd en gekoppeld voordat een 
vervreemding zal plaatsvinden. Alle onderdelen hangen met elkaar samen en zijn van invloed op elkaar.
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6.3 De financiële haalbaarheid
Partijen wordt gevraagd naar de financiële haalbaarheid van de herontwikkeling.
Vraag 1: Wanneer is er voor u sprake van een haalbare ontwikkeling en wat betekent dat voor de verkoopwaarde 
van het complex?
Antwoord: De door ons voorgenomen herontwikkeling van het koepelcomplex moet zelfvoorzienend zijn. Dit 
betekent in eerste instantie dat de functies op deze plek economisch haalbaar zijn en toekomstbestendig. Vervolgens 
hebben wij gekeken naar huurwaarde en vervolgens vastgoedwaarde. Daarnaast zal er een gezonde grondopbrengst 
moeten bestaan die recht doet aan de locatie. Op basis van onze plannen en ideeën is al het voorgaande ingebed in 
de STIK.O met een positieve residuele grondopbrengst. Verder is er op dit moment geen sprake van activering van 
subsidies.
Vraag 2: Welke rol kunnen het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente spelen in het financieel haalbaar maken van de 
herontwikkeling of het vergroten van de financiële haalbaarheid?
Antwoord: faciliteren en beoordelen op functionele waarde qua grondprijs. Uitgangspunt moet zijn: een reële 
opbrengst realiseren met de functies die de hoogste meerwaarde bieden aan de stad en regio. Dit is te bereiken door 
transparante berekeningen met uitgangspunten tussen partijen uit te wisselen en af te stemmen.
Vraag 3: Hoe kijkt u aan tegen de financiering van de herontwikkeling en wat verwacht u hierbij van het 
Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente en/of andere partijen?
Antwoord: Het vestigen van wetenschappelijk onderwijs heeft een eigen financieringsdynamiek los van de 
financiering van de vastgoedontwikkeling. Van het Rijk of de gemeente wordt geen financiering verwacht (behalve 
investering in openbare ruimte), wel van de provincie binnen beleid en van RDMZ en NRF. De financiering van het 
vastgoed wordt gedaan onder de vlag van de ontwikkelaar en zijn financiers.
Vraag 4: Hoe verhoudt zich dat tot de eventuele afnamevoorwaarden en betaalmomenten?
Antwoord: gezien de waarde vooral in de grond en functies zit, zou het mooi zijn als de betaalmomenten parallel 
lopen aan de ontwikkeling. Een jaarlijkse erfpachtcanon of reserveringsvergoeding zou tot de mogelijkheden kunnen 
behoren. Een en ander wordt over het algemeen ook als zodanig aangevlogen. De waarde zit immers in de 
uiteindelijke bestemming die wordt verkregen.
Vraag 5: Hoe kijkt u aan tegen zekerheidsstelling bij een voorwaardelijke verkoop en/of een gefaseerd 
herontwikkelingsproces?
Antwoord: Het is voor ons geen enkel probleem om zorg te dragen voor een adequate zekerheid ten behoeve van de 
uiteindelijke afname.
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6.4 Het verkoopproces inclusief voorwaarden
Partijen wordt gevraagd een standpunt in te nemen over het in paragraaf 4.1 en 4.2 gepresenteerde verkoopproces en 
voorwaarde.
Vraag 1: Hoe kijkt u aan tegen het verkoopproces? Welke onderdelen kunt u ondersteunen of belemmeren u in uw 
herontwikkelingsvisie?
Antwoord: Om tot het beste resultaat en optimale eindproduct voor de stad te komen is een exclusieve 
samenwerking nodig voorafgaand aan de bieding. Het ‘in the end’ selecteren op prijs belemmert alle partijen in het
uitwerken van een hoogwaardig eindproduct (voor de stad). De meest kwalitatieve ontwikkeling met de hoogste 
grond opbrengst komt tot stand door een PPS constructie voor het ontwikkelingstraject. Het selecteren van een partij 
kan plaatsvinden op ambitie in combinatie met gedegen ervaring en financiële draagkracht, waarbij de 
grondopbrengst in transparantie residueel wordt vastgesteld.
Vraag 2: Hoe kijkt u aan tegen de getrapte beoordeling van kwaliteit en prijs?
Antwoord: In de huidige voorgestelde verkoopprocedure kan het maatschappelijk belang van een mogelijk initiatief 
niet tot het einde worden meegewogen. Het ware goed als dit tot en met de laatste stap in de procedure meeweegt. 
Zodat het plan met de meeste toegevoegde waarde voor de stad - bij voorkeur ook meetbaar gemaakt voor de korte 
en langere termijn - een reële kans maakt. Het moet uiteindelijk aan de stad zijn om de - ook na vaststelling van het 
definitieve ambitiedocument - ingediende plannen op duurzame toegevoegde waarde voor de stad te kunnen 
toetsen. De rol van de gemeente moet veel groter zijn.
Daarnaast zou Atelier Rijksbouwmeester - net als de gemeente - betrokken moeten zijn bij de finale selectie in het 
kader van: ambitie, functie, uitstraling en duurzaam behoud van het monument in zijn omgeving.
Vraag 3: Aan welke verkoopvoorwaarde moet door het Rijksvastgoedbedrijf worden voldaan om over te gaan tot 
een verkoop en welke voorwaarden zijn voor u niet werkbaar?
Antwoord: Voorwaarde voor verkoop is dat de uiteindelijke functionele uitwerking, het plan met de ideeën, 
gedragen en geaccepteerd wordt door de gemeente Haarlem. De heden voorgenomen procedure va; zal
nooit de beste opbrengst voor de stad opleveren en zal uiteindelijk tot gevolg hebben dat er een jarenlange discussie 
gaat ontstaan over invulling / verkoop / grondwaarde / e.d.. Verder zijn de globaal genoemde uitganspunten onder 
4.2 voor ons werkbaar, maar wij zijn kritisch over de bepaling dat de marktwaarde in concurrentie tot stand zou 
moeten komen. Dit zal in onze beleving niet tot het beste resultaat leiden.
Vraag 4: 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?
Antwoord: Goede partijen / functies als hoofdgebruiker beperken risico. De risico’s zitten voornamelijk in de keuze 
voor een partij met een grondbod gekoppeld aan een functionele uitwerking die niet haalbaar blijkt in het 
vervolgtraject of waarbij het programma zodanig verdicht is dat de kwaliteit enorm onder druk komt te staan. 
Risico’s zijn: langdurige traject / uitstel en vervolgens afstel project. Primair zal het Rijks Vastgoed Bedrijf in eerste 
aanleg moeten gaan voor de functionele uitwerking, waarna een marktconforme aanbieding op basis van een 
transparante begroting tot stand komt.
Rijksvastgoedbedrijf zou moeten gaan voor een marktconforme opbrengst naar rato van de functie, niet per definitie 
de hoogste.
De gemeente zou een veel actievere rol moeten nemen en principieel aan het roer moeten blijven tot in de eindfase 
om de hoogste opbrengst voor de stad te genereren — in termen van kwaliteit en toegevoegde waarde voor de 
omgeving, en mogelijk ook de integrale herinrichting van de openbare ruimte.
Wij verwachten dat de stad - met afgedekte risico's - deelneemt in de ontwikkeling. Ook al omdat de herinrichting 
van de omliggende openbare ruimte hoog op haar agenda staat zou de stad niet moeten willen dat het terrein van de 
koepel als een eiland wordt ontwikkeld. Er zijn grote voordelen te behalen (financieel, kwalitatief) als e.e.a. in 
samenhang wordt aangepakt.
Vraag 5: 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?
Antwoord: Er mag nog teveel, dat wil zeggen, te weinig conditionerend en sturend. Dat veroorzaakt een sterke 
prikkel om uitsluitend te gaan voor het hoogste bod dat per definitie niet de beste opbrengst (maatschappelijk en 
economisch) voor de stad oplevert.
De wegingsfactoren zijn in de beleving van in grote lijn goed, wij zijn echter wel van mening dat het
accent iets meer gelegd moet worden op functies en integrale kwaliteit en minder op architectuur.
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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?

In het algemeen kan gesteld worden dat de ambities 
(1. Aantrekkelijk en levendig gebied; 2. Openbaar 
toegankelijk en bescherming stadsgezicht 3) behoud 
cultuur-historische waarde 4) integrale kwaliteit) 
haalbaar zijn. We werken dit in dit document verder 
uit. Wel merken we op dat het van belang is dat de 
aansluiting van de gebiedsvisie van de Oostradiaal op 
het programma wellicht een belemmering is. Dubbele 
programma’s zijn onzinnig en de ontwikkeling van de 
koepel is onderdeel van een grotere ontwikkeling. Het is 
dus van belang om verschillende ontwikkelingen goed 
op elkaar aan te laten sluiten, ruimtelijk maar zeker 
ook programmatisch. Gefragmenteerde ontwikkelingen, 
zonder overkoepelende visie, komt niet ten goede in 
de ontwikkeling van de Oostradiaal. Ook de ambitie om 
grachten door te trekken is erg interessant. Het is wel 
van belang dat voor deze belangrijke ingreep middelen 
beschikbaar worden gesteld vanuit de gemeente. 
Juridisch dient in het bestemmingsplan genoeg ruimte 
te zitten om hier te kunnen ontwikkelen. Om een goede 
ontwikkeling met de bestemming Horeca te krijgen moet 
de gemeente en de wijkraad hier vooraf goedkeuring op 
geven. Ten behoeve van de ambities van het gebouw 
ontstaan een paar kritische punten. De waardestelling 
van bijvoorbeeld de binnenplaats dient zeer kritisch te 
worden bekeken. Een aantal vragen kunnen hier gesteld 
worden: wat is de waarde en wat is de antiwaarde? Op 
welke wijze kan deze nog wel gewaardeerd worden 
maar tegelijk niet een belemmering vormen? De muur is 
natuurlijk een symbool, alleen hoe omgegaan wordt met 
de muur is een zeer belangrijke ruimtelijke opgave.

Bevinden er zich volgens u tegenstrijdigheden in de 
ambities van de gemeente en het Rijk en om welke 
tegenstrijdigheden gaat het dan?

Het is goed te zien dat het vizier programmatisch open 
wordt gehouden. Alleen is het wel van belang goed 
rekening te houden met het programma dat er komt. Er 
zit bijvoorbeeld een discrepantie tussen een ruimte waar 
grote activiteiten plaatsvinden waar veel mensen tegelijk 
naar toe komen en de relatie tot aansluiting met de 
buurt, een woonwijk.

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 zit een moeilijkheid in de monumentale status van 
een aantal onderdelen, te weten;
1 Om de koepel een publieke functie te geven moet 
er iets aan de akoestiek gedaan worden aangezien dit 
een zeer grote belemmering is. Tegelijk wordt de koepel 
gewaardeerd als een erfgoed, welke behouden dient te 
blijven. Het zoeken naar een balans tussen het maken 
van een goed werkend gebouw en behoud van de 
cultuurhistorische waarde is noodzakelijk.
2 De galerijen zijn te klein om redelijkerwijs op te lopen, 
dit zal moeten worden aangepast, dit 
monumentale element zal aangepast moeten worden.
3 Er bevinden zich monumentale kunstwerken in niet 
monumentale gebouwen. Deze kunstwerken zullen 
verplaatst moeten worden, om van deze ruimte optimaal 
gebruik te kunnen maken bij de herontwikkeling.
4 Entrees. Op dit moment is de toegankelijkheid 
van de koepelgevangenis minimaal door de zwaar 
beveiligde en ontoegankelijke entrees. De entrees zullen 
toegankelijker gemaakt moeten worden. Ook zal het 
aantal entrees, om het gebied toegankelijk te krijgen, 
gewijzigd worden.
5 Doorbraken in de bestaande structuur van de cellen 
om te komen tot bruikbare ruimten.
6 De bestaande gevangenismuur zal hier en daar 
onderbroken moeten worden om de relatie tussen het 
complex en de omgeving te versterken.
7 Het gebied tussen De koepel en de muur heeft 
momenteel monumentale waarde. De transformatie 
van het complex betekent eveneens een herwaardering 
en nieuwe betekenis voor dit gebied. Nieuw gebruik 
van het complex maakt een letterlijk behoud van deze 
luchtplaats onmogelijk.

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?

De vooronderstelling is dat het complex een ruime 
overmaat heeft in zijn constructieve opzet. Bovendien 
is het uitgelegd op een grote massa. De fundering zal 
vanuit die optiek geen belemmering vormen.
In Haarlem is in een aantal delen sprake van rotte 
funderingspalen. Wij gaan ervan uit dat het gebouw



2 De functionele invulling van de locatie en het 
voorgestane herontwikkelproces

op houten palen is gefundeerd. Nadere gegevens 
zullen nodig zijn om inzicht te krijgen in de staat van 
de funderingspalen. De massa van het metselwerk zal 
voor eventueel sloopwerk een remmende factor zijn.
We verwachten daar niet snel op de limieten te stuiten. 
We voorzien dat de galerijen breder gemaakt moeten 
worden. Deze lijken zonder problemen verankerd 
te kunnen worden aan de bestaande structuur. De 
staalconstructie van de koepel zelf zal, gezien de 
ervaringen met staalconstructies uit die periode, enige 
overmaat hebben. In een uiterste geval, indien de op 
het dak aanwezige massa en/of belastingcombinaties 
oplopen, zien we voldoende mogelijkheden om 
aanvullende maatregelen in te passen in het plan.

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

In de gunning/consultatieronde is een overeenkomst 
nodig van het Rijk naar de gemeente. De onduidelijkheid 
in de keuzecriteria in de selectie en gunning staat 
op gespannen voet met het doorzetten van de 
kwaliteitsambitie voor de omliggende openbare 
ruimte. De kwaliteitsambities zijn overigens 
duidelijk, hoogwaardig en volkomen begrijpelijk.
We staan daar ook achter. In een later stadium 
delen we graag gedetailleerdere informatie inzake 
verkeerskunde, gewenste gebiedsinrichting en gewenste 
wijkvoorzieningen.

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

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 a 
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.

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

De Haarlemse koepel staat niet op zichzelf maar vormt 
een, nog te integreren, deel van een groter geheel, een 
ensemble. Alleen in de context van dat ensemble krijgt 
de koepel zijn betekenis, zonder die context zal een



herbestemde koepel als een ‘Fremkörper’, aanvoelen, 
als een ‘plastic’ oplossing. Om die reden kiezen wij 
voor het integraal handhaven van alle bebouwing 
van voor 1961, inclusief de omringende muur. Met de 
juiste bestemmingen hiervoor kan deze historische 
gelaagdheid volledig bijdragen aan een nieuwe culturele 
betekenis van het ensemble. Stedenbouwkundig biedt 
deze keuze het voordeel van een zeer geringe ingreep 
en verstoring in het omliggende woongebied. De koepel 
heeft een uitzonderlijke rol en betekenis, door zijn 
ligging kan het fungeren als uniek startpunt voor een 
stadsbezoek, een nieuw icoon voor herbestemming en 
voor de stad Haarlem.

C Wat is volgens u de toegevoegde waarde van de 
door u voorgestane ontwikkeling (voor de buurt, 
gemeente, regio, ...)?

De ontwikkeling van de koepelgevangenis fungeert 
als vliegwiel voor een aantal ontwikkelingen op 
verschillende schalen.
1 Ontwikkeling buurt, van privaat tot publiek gebouw,
2 Ontwikkeling centrum ten behoeve van de sprong over 
het Spaarne, de gebiedsontwikkeling in de eerste ring 
om de gracht heen,
3 De ontwikkeling van de oost-radiaal tot aan de nieuwe 
entree van Haarlem die van groot belang is voor het 
beter functioneren van het centrum van Haarlem.
4 De ontwikkeling van een reeks aaneengesloten 
industrieel erfgoed
5 Regionaal is de koepel met het nieuwe programma 
een trekker voor dag en avondprogramma.
6 Landelijk zorgt de ontwikkeling van de koepel er voor 
dat Haarlem weer op de kaart wordt gezet.

D Wie is/ zijn uw doelgroepen(en)?
De voormalige Koepelgevangenis moet een publiek 
gebouw worden voor een brede doelgroep, van jong tot 
oud en van lokaal tot toerist. Van jong tot oud kunnen 
op verschillende dagdelen in de Koepel terecht. In 
de ochtend een kop koffie in het park bij de koepel 
met een plek waar de kinderen kunnen spelen. In de 
middag een zakenlunch ter inspiratie en in de avond 
met vrienden en familie een diner met een unieke 
beleving. Of een weekend naar Haarlem met een wel 
heel bijzonder vertrekpunt. De auto staat beneden in 
de garage er wordt ingecheckt in het hotel, een snelle 
lunch in de koepel om vervolgens direct het centrum 
in te kunnen lopen. De parkeergarage is niet alleen 
bedoeld voor bezoekers van de Koepel, maar ook voor 
de omwonenden en bezoekers van het centrum.

Aan welke aantallen m2’s per functie denkt u globaal?
parkeren: 19.000 m2 (650 auto’s)
buurttuin: 9.500 m2
foodkoepel: 3.000 m2
hotel: 4.400 m2 (140 kamers)
wonen: 2.880 m2 (60 woonunits)

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?

Zoals aangegeven wordt het parkeren de economische 
hoofddrager. Het probleem bij parkeren is veelal de 
wanden. Bij de koepel kunnen nu de gevangenis 
wanden worden herwaardeerd waardoor het probleem 
van de wand wordt veranderd in een kwaliteit. Boven op 
het dek wordt het park aangelegd die op verschillende 
plekken toegang biedt tot de koepel. Men kan nu op 
het park lopen, spelen en/of verblijven met uitzicht op 
de straat. Daarnaast kan de parkeergarage rondom 
de koepel gemaakt worden, zodat de koepel in zijn 
geheel niet aangetast wordt. Daarnaast bied de 
ronde vorm van de koepel ook aanleiding voor een 
optimale parkeergarage. Een referentie hiervoor is de 
parkeergarage ‘de Ossenmarkt’ in Groningen.

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

Multifunctionaliteit is ten allen tijden beter voor de 
doorlooptijd van een gebouw. Er moet waarde aan de 
ruimte worden gekoppeld wat vervolgens kan leiden tot 
een lijst met mogelijke functies. Er wordt echter ook per 
ruimte en gebouwdeel 1 voorkeursfunctie aangegeven.

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

Het gebouw is een icoon voor en van de stad en moet 
dus publiek toegankelijk worden. De Koepel heeft de 
allure om een publiekstrekker te worden.

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

Zie antwoord 2B. Daarbij willen we op verschillende 
plaatsen doorbraken maken, (bijv. in cellen en in de 
buitengevel ten behoeve van nieuwe toegankelijkheid)



Hoe sluit de herontwikkeling aan op de omgeving 
en welke ontwikkeling in de omgeving is nodig voor 
een geslaagde herontwikkeling?

Op buurtniveau is het van belang dat de Papentorenvest 
en de gedempte oostersingelgracht worden aangepakt. 
Op stadsniveau is het van belang dat er een integrale 
ontwikkeling komt t.b.v. de oostradiaal met in specifieke 
het terrein van NED-train. Ook wordt een extra brug 
geadviseerd t.a.v. de ontsluiting met het centrum.

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

De Koepel is een belangrijk complex voor de identiteit 
van Haarlem, dit in relatie tot de oost-radiaal. Wij 
hebben de ambitie gebouwen van dergelijke hoge 
cultuur-historische waarde te transformeren en waarde 
voor de toekomst te geven. De Koepel heeft deze 
betekenis en geeft kansen om een meerwaarde te 
hebben voor de stad Haarlem. De Koepel is onderdeel 
van de spin-off van een groter geheel dat goed moet 
worden ingepast in de stedenbouw. Er zijn veel kansen 
om de Koepel op de kaart te zetten.

Welke partij(en) gaat u daarbij betrekken?

Exploitanten, Buurt, Wijkraden, gemeente Haarlem, 
Rijksvastgoedbedrijf

Hoe ziet het herontwikkelingsproces er op 
hoofdlijnen uit, vanaf het moment van gunning?

Uitwerken van Schetsplan/VO
Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Haarlem 
Uitwerken van Business-case hotel (binden hotelketen), 
foodhall en parkeren
Uitwerken van VO, DO en omgevingsaanvraag/ 
RO-procedure
Sluiten van definitieve overeenkomsten met gebruikers 
en beleggers
Start Realisatie en Oplevering

Welke planning hoort daarbij?
planning = T in maanden

Schetsplan/VO T = 0-3
SOK gemeente Haarlem T= 0-3
Business-case hotel/foodhall/parkeren T=0-6
Uitwerken VO, DO en aanvraag omg.aanvr* T=4-8 
Sluiten van definitieve overeenkomsten T=8-12
Start Realisatie Vanaf 1=13-15

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

Gemeente moet zorgdragen voor het belang van ‘de 
gemeente’, maatschappelijk, economisch en ruimtelijk. 
De gemeente moet zorg dragen voor financiële ruimte 
voor de bovenplans gewenste verbeteringen ( buiten de 
kadastrale grenzen). M.a.w. het financiële bod van het 
consortium mag niet lager uitvallen doordat zij daarvoor 
zelf geld moet reserveren. De ontwikkeling binnen de 
kavelgrenzen is op zichzelf uiteraard haalbaar met 
een batig saldo. Het dak- en evenementenpark maakt 
deel uit van de openbare ruimtestructuur van Haarlem. 
Zowel in beheer en onderhoud, alsook in de exploitatie 
van de openbare ruimte zien we de gemeente als een 
belangrijke partner. Daarnaast zal de gemeente de 
niet-alledaagse ontwikkeling moeten faciliteren met 
medewerking aan bestemmingswijzigingen.

Hoe kijkt 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?

Het team heeft de mogelijkheid om dit zelf in tijdelijk 
beheer te houden i.s.m.-&g£SBSK. Van belang voor 
een tijdelijk gebruiker is a) het tijdig kunnen opzeggen 
van de huurovereenkomst b) een zekere huurstroom 
waardoor de kosten van het in stand houden van het 
gebouw (gedeeltelijk) kunnen worden gedekt.

Ziet u een mogelijkheid tot de doorverkoop van 
onderdelen van het koepelcomplex aan andere 
marktpartijen en om welke onderdelen gaat het 
hierbij?

Functioneel en juridisch is het goed mogelijk, en voor 
de waarde optimalisatie zelfs wenselijk, om het project 
in delen op te knippen. Te denken aan parkeren als 
eenheid, koopwoningen, cluster van huurwoningen, 
foodkoepel, hotel en buurtpark zijn goed denkbaar als 
losse economische eenheden. Juist daarom zullen we 
met zorg de vve’s en de reglementen in moeten vullen 
zodat de duurzaam goede situatie wordt gegarandeerd. 
Hierin zien we ook een duidelijk rol voor de gemeente 
die we medezeggenschap geven in de exploitatie van 
het buurt- en evenementenpark.



3 De financiële haalbaarheid

Wanneer is er voor u sprake van een haalbare 
ontwikkeling en wat betekent dat voor de 
verkoopwaarde van het complex?

Er is sprake van een haalbare ontwikkeling als er naast 
rendement ook een onderscheidend project wordt 
gerealiseerd, dat zich uit in hoogwaardige architectuur 
en een aantrekkelijk ingerichte omgeving. We laten 
ons in eerste instantie inspireren door de plek en de 
wensen van de (beoogde) doelgroep, om vervolgens 
onze ideeën te vertalen naar een origineel en integraal 
concept. Voor een haalbaar project is het van belang 
dat het project iets toevoegt aan de omgeving en de 
gebruiker en voor langere tijd een fijne plek zal zijn.
De nieuwe functie moet toekomstbestendig zijn, dat wil 
zeggen toekomstbestendig in zijn gebruik. Het moet niet 
zo zijn dat als één drager van het plan wegvalt, dat het 
plan dan onherstelbaar ‘beschadigd’ is. De haalbaarheid 
kan worden uitgesplitst in fysiek-ruimtelijk, sociaal
maatschappelijk, en financiële haalbaarheid. Het vinden 
van de juiste balans tussen deze peilers zorgt voor 
een haalbaar project. Het vinden van een programma 
dat courant is en tegelijk een maatschappelijke rol kan 
vervullen op deze specifieke locatie is de uitdaging.
In het geval van de Koepelgevangenis in Haarlem 
gaat het om een herontwikkeling van een monument 
en het eventueel realiseren van nieuwbouw. Een 
herontwikkeling van een monument is over het 
algemeen een prijzige ontwikkeling. Het toevoegen 
van nieuwbouw kan ervoor zorgen dat de exploitatie 
in balans komt en de ontwikkeling financieel haalbaar 
zal zijn. In de koepelgevangenis zullen dan echter 
voorzieningen moeten komen die niet alleen geld 
kosten, maar ook geld opbrengen en waar vraag naar 
is vanuit de omgeving en de stad Haarlem. Om een 
haalbaar project te krijgen voor een publiek gebouw 
is het totaal idee van belang. Dit biedt houvast in 
het maken van de juiste keuzes ten aanzien van het 
project. Te veel publiek programma maakt een te duur 
gebouw, te veel privaat programma op de locatie maakt 
dat het gebouw niet meer uniek is en zijn doel voorbij 
streeft. De Koepelgevangenis heeft oorspronkelijk 
een introvert karakter, was niet toegankelijk voor 
buitenstaanders. Door het gebouw open te stellen voor 
de stad, het extravert te maken, maak je het publiek. 
Hierin moet de juiste balans worden gevonden. De 
balans tussen hoeveel programma er wordt toegevoegd 
en hoe dit slim wordt ingezet is van groot belang. 
Wanneer zuiver wordt gedacht aan financieel belang 
door het vol programmeren van het gebied wordt het 
maatschappelijk belang niet gehaald. De waardecreatie 
in het gebied gaat dus gepaard door ruimte te maken en

ruimte te laten.

Welke rol kunnen het Rijksvastgoedbedrijf en de 
gemeente spelen in het financieel haalbaar maken 
van de herontwikkeling of het vergroten van de 
financiële haalbaarheid?

- Meerdere bestemmingen (zoals de bestemming 
horeca) mogelijk maken op de locatie van de 
Koepelgevangenis in Haarlem.
- Toestaan van sloop van de niet monumentale 
gebouwen, delen van het complex waar minder belang 
aan wordt gehecht. Verplaatsen van monumentale delen 
(bijvoorbeeld kunstwerk)
- Om programma in de koepel te krijgen moet er iets 
aan de akoestiek gedaan worden.Dit kan gedaan 
worden door ruimte te bieden in hoe om te gaan met het 
dak van de koepel. De historische/monumentale waarde 
moet worden afgewogen tegen het functioneel kunnen 
maken van de open ruimte op het plein.
- Toestaan van nieuwbouw op deze locatie. Voor het 
maken van een visie is het van belang dat hier een 
maximum aantal BVO aan wordt opgesteld, zodat de 
prijs die geboden zal worden door de verschillende 
marktpartijen niet te ver uiteen loopt.
- Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente zouden moeten 
kijken naar een balans van de kwaliteit van het plan en 
de financiële opbrengsten voor hen (niet alleen naar 
geld).

Hoe kijkt u aan tegen de financiering van de 
herontwikkeling en wat verwacht u hierbij van het 
Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente en/of andere 
partijen?

De ontwikkelaar ontwikkelt en realiseert voor 
eigen rekening en risico. Wij verwachten van het 
Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Haarlem dat zij 
achter de gemaakte plannen staan. Ook verwachten wij 
dat de gemeente medewerking verricht met betrekking 
tot de bestemmingsplanprocedure.

Hoe verhoudt zich dat tot de eventuele 
afnamevoorwaarden en betaalmomenten?

Afname bij onherroepelijke omgevingsvergunning

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

Concern garantie en/of bankgarantie



4 Het verkoopproces inclusief voorwaarden

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

Het verkoopproces ziet eruit als een helder proces, 
maar we hebben kritiek op het niet gelijktijdig wegen 
van kwaliteit en prijs.. Een selectie op basis van door 
marktpartijen gemaakte visies zorgt ervoor dat de 
kwaliteit van de herontwikkeling ook gewaarborgd zal 
zijn en dat er een plan gemaakt wordt wat voldoet aan 
de eisen en wensen van de gemeente Haarlem en 
het Rijksvastgoedbedrijf. In het verkoopproces wordt 
aangegeven in de laatste

selectieronde op de hoogste prijs te selecteren. Na 
het maken van de visie zal bij de prijsbiedingen het 
plan moeten worden aangescherpt om de hoogste 
prijs te behalen, waardoor de kwaliteit van het plan/ 
visie ondergeschikt wordt door de hoogste prijsbieding. 
Kwaliteit kost immers vaak geld en dit heeft zijn invloed 
op de hoogte van de prijs die kan worden geboden.De 
kwaliteit en het bod moeten in evenwicht zijn. Dit kan 
worden gedaan door bijvoorbeeld EMVI (economisch 
meest voordelige inschrijving) toe te passen bij de 
verkoopprocedure.

We maken uit de voorkeursverkooprocedure op dat 
het mogelijk is voorwaardelijk te bieden. Omdat we 
verwachten dat op het moment van gunning een 
aantal risico’s (verkooprisico, RO-risico) nog niet zijn 
geelemineerd geven we in overweging mee om met de 
gekozen partij een optieovereenkomst met een beperkte 
duur af te sluiten. Dit heeft als voordeel dat de gekozen 
partij de business-case verder rond kan krijgen en 
het geeft het Rijk / Gemeente de mogelijkheid om de 
ontwikkelpositie terug te claimen.

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

De beoordeling van kwaliteit en prijs wordt in het 
verkoopproces los van elkaar gezien en worden 
in aparte selectierondes beoordeeld, waardoor de 
samenhang tussen kwaliteit en prijs ontbreekt. Dit is 
voor ons team niet acceptabel.

Het zou beter zijn als de kwaliteit en prijs in één 
selectieronde worden beoordeeld waarbij een aantal 
kwaliteitsaspecten de prijsbieding kunnen compenseren, 
zodat er een samenhang is tussen deze twee. Voor de 
prijsbieding worden bijvoorbeeld punten gegeven en

voor de kwaliteit. Deze bij elkaar opgeteld bepalen wie 
de locatie mag gaan herontwikkelen (EMVI, economisch 
meest voordelige inschrijving).

Aan welke verkoopvoorwaarde moet door het 
Rijksvastgoedbedrijf worden voldaan om over te 
gaan tot een verkoop en welke voorwaarden zijn 
voor u niet werkbaar?

De spelregels en gunningsregels over de financiering 
van buitenplanse verbeteringen (waar de gemeente met 
reden om verzoekt) dienen bij aanvang van de selectie 
duidelijk te zijn. De onzekerheid die deze meebrengt 
kan zich nu alleen vertalen in een hoog bod zonder 
omgevingsverbeteringen of in een laag bod met goede 
aanpassingen. Het ligt o.i. vooral op de lijn tussen 
gemeente en Rijk om hierover een uitspraak te doen.

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?

Mogelijke risico’s:

-RO risico
-Monumentenzorg (waardering koepel, gevelopeningen, 
doorbreken monumentale wanden, vergroten galerijen, 
verplaatsen kunstwerken, transformeren van privaat 
gebouw naar publiek gebouw)- Bouwkundige/ 
constructieve staat van het gebouw 
-Verkooprisico en het risico voor het vinden van 
geschikte beleggers/gebruikers voor publieke functies 
-Koepelvorm gevangenis (niet alle functies zijn mogelijk) 
-Akoestiek
-Voormalige functie gevangenis (image verbeteren) 
-Bestemmingsplan (meewerken mbt tot 
bestemmingsplan procedure)
-Onbekend hoeveel nieuwbouw er gebouw mag worden 
naast het complex (aangeven wat er gesloopt mag 
worden en hoeveel nieuwbouw gebouw mag worden) 
-Onduidelijk wat de financiële effecten van bovenplanse 
maatregelen in de gunning zijn.
-Asbest
-Bodemverontreiniging
-Vochtproblematiek
-Archeologie
-Draagvlak voor de plannen vanuit de omgeving



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

De ambities van de gemeente en het Rijk zijn goed 
vertaald naar selectiecriteria. De selectiecriteria lopen 
per onderdeel wel af en toe in elkaar over. Zo is bij 
stedenbouw de integratie van het complex in het 
stadsweefsel van belang. Dit hangt erg samen met de 
functies die in het complex zullen komen. De integrale 
kwaliteit is dan ook eigenlijk de integratie van de 
drie eerste selectiecriteria (functies, stedenbouw en 
architectuur). Dit is ook zeker niet onbelangrijk. Daarom 
is een weging van 10% te weinig. Zeker ook gezien de 
financiële impact van gebiedsverbeteringen.
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Nijkerk, 27 november 2015

Onderwerp: Marktconsultatie koepelgevangenis Haarlem 

Geachte heren Kersten en Broeren,

Met veel interesse hebben wij afgelopen weken de mai-Hï-on^iiWip voor verkooo en herbestemming van de 
koepelgevangenis in Haarlem gevolgd. Samen met c nemen wij initiatief
om te participeren in het verkoopproces van dit unieke en waardevolle complex en de herbestemmingsuitdaging op te 
pakken. Via deze brief delen wij graag onze visie op de in de marktconsultatie gestelde vragen over: de geformuleerde 
ambities, de herbestemming van het pand en het verkoopproces. Daarnaast schetsen wij kort het profiel van beide 
organisaties.

Ambities van de gemeente Haarlem en het Rijk
Wij constateren dat een uitgebreid ambitiedocument is opgesteld, dat gedragen wordt over meerdere bestuurlijke 
niveaus. Voor ons biedt dit een heldere basis met duidelijk inzicht in de ambities en een uitgebreide onderbouwing van 
de do's en don'ts bij de herontwikkeling. Cruciaal voor een geslaagde duurzame transformatie zijn ruimte en flexibiliteit 
die geboden worden voor een nieuwe functionele invulling van het complex. De verhouding tussen commerciële 
functies (financiële haalbaarheid) en een maatschappelijk relevante invulling moet voldoende in balans zijn om lange 
termijn investeerders te committeren, die de koepelgevangenis op een rendabele manier en met behoud van de 
cultuurhistorische waarden kunnen en willen exploiteren.

Naar onze verwachting is naast de herbestemming, complementaire nieuwbouw nodig voor een financieel haalbaar 
perspectief. Door afweging en prioritering aan te brengen tussen de verschillende onderdelen van het complex wordt 
duidelijk waar mogelijkheden en wellicht juist kansen liggen voor deze nieuwe toevoegingen. Op basis van het 
ambitiedocument is een aanvullende cultuur historische waardestelling in combinatie met een multi-criteria analyse 
hiervoor een goed middel. Het uitvoeren van een dergelijke MCA door het RVB en de gemeente Haarlem verschaft 
duidelijkheid en extra zekerheden in de ontwikkelingsperspectieven voor de markt.

Om de ontwikkeling naar gebiedsniveau door te vertalen is het daarnaast relevant om meer duidelijkheid te 
verschaffen in de rol die de gemeente en mogelijk andere stakeholders in het gebied vertolken en welke 
verwachtingen er zijn ten aanzien van de partijen die herbestemming van de koepelgevangenis op zich nemen.

Functionele invulling
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
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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.

Herontwikkelingsproces en financiële haalbaarheid
Bij een goed doordachte en haalbare business case zijn wij in staat om het gevangeniscomplex voor eigen risico te 
verwerven. Dit maakt dat wij direct verantwoordeliikheid nemen in het oroiect en vnortvarend aan de slag gaan.
Zowel afzonderlijk, als gezamenlijk hebben en -.verschillende
herontwikkelingen van (Rijks-)monumenten cuccesvol uifqevoerd. Hienroor is op een breed vlak eigen kennis in huis, 
onHpr apdere vanuit de zusterbedrijven: ,,«> . , , ju-: en de samenwerking met

. Daarnaast werken wij samen met verschillende vaste kennispartners, in afstemming op het
type project.

Na herbestemming van de koepelgevangenis zijn wij instaat om het complex zelf in eigendom te nemen en te 
exploiteren. Vanuit onze vastgoedportefeuille hebben wij hiermee ruime ervaring en binnen ons actieve netwerk 
kunnen wij vroegtijdig opzoek naar gebruikers en mogelijk andere eigenaren.
Tijdelijk gebruik, voorafgaand aan de herontwikkeling, is wat ons betreft relevant, mits hierbij gezocht wordt naar 
gebruikers die ook na de herbestemming een rol kunnen spelen binnen het herontwikkelingsconcept. Daarnaast 
moeten de (tijdelijke) overeenkomsten geen belemmering vormen in de benodigde flexibiliteit tijdens de planvorming 
en functionele invulling van de herbestemmingsopgave.

In het ontwikkelproces zien wij meerwaarde in het gelijktijdig laten verlopen van de planuitwerking en de benodigde 
bestemmingsplanwijziging voor de locatie. In beide trajecten willen wij een actieve rol spelen. Bij voorkeur nemen wij 
het complex pas over na de onherroepelijke bestemmingsplanwijziging. Dit biedt ons als koper zekerheden en vertaalt 
zich eveneens in een gunstigere aankoopprijs en hogere opbrengsten voor het RVB.

Verkoopproces
Wij adviseren om in de structurering van het verkoopproces vooraf direct duidelijke keuzes te maken over de inrichting 
hiervan. Op een aantal van de genoemde punten in de marktconsultatie (punten 6/7 en 9/10) is het proces nog niet 
definitief vastgesteld en worden afhankelijkheden benoemd. Deze maken het traject lastig te doorgronden.
Wij vinden het prettig wanneer, op basis van vooraf duidelijk gestelde criteria, een voorselectie (punt 6/7) onderdeel 
uitmaakt van het proces. Hierdoor kunnen wij tussentijds de balans op maken en wordt er in het proces op een 
getrapte wijze toegewerkt naar de definitieve ontwikkelingsvisie die uiteindelijk langs het omschreven 
beoordelingskader gelegd kan worden. Wij zijn voorstander om hierin zowel op kwaliteit als prijs (voor) te selecteren. 
Het is voor koper en verkoper relevant om vroegtijdig al een indicatie te krijgen van de financiële haalbaarheid van de 
ontwikkeling. Dit dwingt participerende partijen om hierover na te denken en geeft het RVB en de gemeente Haarlem 
mogelijkheid om de gestelde ambities te spiegelen aan de financiële haalbaarheid en kwaliteit van de ingediende 
ontwikkelingsvisies.

2



Ook ten aanzien van de uiteindelijke selectie zien wij graag vooraf duidelijk geformuleerde selectiecriteria, waarbij 
helder aangegeven wordt of eventuele gestelde afnamevoorwaarden meegenomen worden in de prijsbeoordeling en 
gunning. Wanneer dit het geval blijkt, kunnen wij hier vroegtijdig in het proces rekening mee houden, zodat we 
eventuele afname voorwaarden zoveel mogelijk kunnen uitsluiten.

Wij zien de herbestemming van dit karakteristieke complex als een uitdamno Hip aansluit hü de (herbestemmings-) 
projecten die wij in ons dagelijks werk met veel plezier ontwikkelen. Bij I . .1 is vanuit het jonge,
dynamisch team veel ondernemingszin aanwezig. Van daaruit gaan wij altijd voortvarend, gedegen en realistisch te 
werk. We hebben intern korte lijnen en gedeelde kennis met onze zusterorganisaties. In samenwerking met hen zijn 

wij actief met verschillende dansprekende referentieproiecten zoals: i. 1 i : / . ,■
(Rijksmonument),

..!, evenals in .1 met de grootschalige transformatie van ___■
ii met herontwikkeling van een monumentaal kantoorpand

Met hebben wij twee jaar geleden onder andere He herbestemming van ..
succesvol ter hand genomen, evenals het project ■ n. Vanuit de goede samenwerKing en oe
binding van beide partijen met Haarlem zijn we gemotiveerd om met elkaar verder te participeren in dit 
ontwikkelingstraject.

i, opgericht in - , werkt onder leiding van . u**- 1 ■. *>•' aan in aard en
omvang zeer uiteenlopende opdrachten: van complexe stedenbouwkundige plannen, kantoren, theaters en 
stadhuizen, horeca en leisure, restauratie- en transformatieprojecten, (sociale) woningbouw en luxe villa's tot en met 
interieurs, meubels, tapijt en glaswerk.
Het bureau heeft een eigen, unieke architectuuropvatting en stijl ontwikkeld die zich voegt naar de visie óp en de 
context van opgave en opdrachtgever. Een stijl die daardoor op verrassende wijze van gezicht weet te veranderen 
onder invloed van de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid, nieuwe technologieën, nieuwe opvattingen 
over vormgeving en design en door de intensieve betrokkenheid van het bureau en zijn medewerkers bij de kunsten 
en het culturele debat. In het voortdurende proces van verandering en vernieuwing blijft de architectuur echter 
centraal staan, in al haar ambachtelijkheid en met haar traditie en wetmatigheden van maat, schaal en ritme.

Wij gaan er vanuit met deze brief een passende reactie te geven op de open marktconsultatie. Graag leveren wij een 
actieve bijdrage in het verdere verkooptraject en zijn wij uiteraard bereikbaar voor aanvullende informatie of vragen 
hieromtrent.

Met vriendelijke groet,
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Haarlem Koepelgevangenis, Consultatie

Samenvatting

Het ambitiedocument is een prachtige studie naar de 
typische karakteristiek van dit iconische complex en de 
bijzondere waarde die het voor Haarlem kan krijgen, niet 
in het minst door de mooie positie, centraal in de bocht 
van het Spaarne. De gewenste toekomstige functie, 
stedelijk-cultureel-vrijetijd plus wonen, sluit hierop aan.
Er is daarbij een onderscheid te zien tussen de Koepel 
als stedelijk icoon en de bijgebouwen en de muur. De 
muur bijvoorbeeld, nu mooi en logische begrenzing 
aan de Papentorenvest, krijgt bij het wegvallen van de 
penitentiaire functie een heel andere ruimtelijke betekenis. 
In die zin zou het ambitiedocument een onderscheid 
kunnen maken tussen waarden die ook straks blijven zoals 
ze nu zijn en die straks kunnen veranderen. De muur en 
de Papentorenvest vragen dan om een herformulering 
om deze straat een nieuwe kwaliteit te geven als een 
belangrijke stadstraat van Haarlem. Wanneer het water 
erin niet terugkeert, zou hier de rooilijn van de muur best 
mogen verschuiven bijvoorbeeld om een mooi nieuw 
profiel te maken met stedelijk wonen. Voor de Koepel zelf 
zijn er twee strategieën die ruimte mogen krijgen: een 
voor de huidige cellen en een voor het interieur van de 
majestueuze koepel zelf. Het hergebruik van de cellen 
kan een aanpassing en toevoeging vragen eromheen 
of ernaast (ontsluiting). Het ambitiedocument of de op 
te stellen Nota Van Uitgangspunten dient hiervoor de 
ruimte geven. Dit hoeft de iconografie van de koepel niet 
aan te tasten en geeft daarnaast een 'touch of the new' 
voor het nieuwe leven dat zo begint hier. Het interieur 
van de koepel mag zeker een toevoeging krijgen! Om de 
ruimte te ervaren en een nieuw gebruikte geven, en daar 
kunnen ook gebouwen of bouwsels bij horen die daarin 
worden geplaatst. Daarnaast is er de uitbreiding van 
na 1961. Afhankelijk van de nieuwe functie moet hierin 
vrijheid blijven voor aanpassing of sloopten behoeve 
van de realisatie van de ruimtelijke visie behorend bij het 
concept dat de koper heeft voor deze plek in de stad. De 
essentie van de transformatie is herkenning en erkenning 
van het icoon, en tegelijk een totaal nieuwe ervaring, ook 

ruimtelijk, voor Haarlem.

Als dragend concept zijn programmatisch van belang: een 
openbaar toegankelijke enclave in de stad (zoals de hoven 
in de stad nu), een makkelijk toegankelijk publieke functie,

een toeristisch-culturele bestemming, en een wonen en 
logeerfunctie: Kunnen ronddwalen, eten en drinken, buiten 
op een terras zitten werken of praten, stedelijk groen, een 
nieuwe ervaring opdoen, wonen en slapen. Daarin een 
plek voor the new generation om een bijdrage te geven 
aan een nieuwe economie, start-up of pop-up stores. 
Tevens kan het ruimte bieden voor eenmalige events in de 
kunst-sfeer gezien de bijna magische sfeer van de koepel, 
en daarmee een verrijking voor de Haarlem-experience.
Een koppeling met bestaande musea, Frans Hals enTeylers, 
is zeer wel mogeiijk. Het feit dat je binnen en droog zit, is 
een kans grote publieksevents te organiseren. Hiervoor 
dient het zorgvuldig op de omgeving aan te sluiten, 
informeel en formeel, fiets en auto en lopend, met nieuwe 
dwarsrelaties. Het wordt zo tevens een hart voor de buurt 
eromheen, juist mede door de ligging in de bocht van het 
Spaarne. Veel openbare ruimte - free space eromheen is 
van belang! (zie ook Prada Foundation Milaan)

Bij de van het verkoopproces gaat het met name om 
de koppeling tussen visie en bod precies te duiden. De 
eerste stap, waarbij een visie op de herontwikkeling wordt 
gevraagd, partijen dienen dan een mooi ambitieniveau te 
laten zien, om vervolgens hiermee door te mogen dringen 
naar de echte ronde: de bieding. Bij de beoordeling van 
de biedingen gaat het om de hoogste prijs, en blijkbaar 
niet meer om de kwaliteit van, en trouw aan, de dan 
uitgewerkte visie. Hier gebeurt dus iets vreemds. Prijs 
en kwaliteit worden losgekoppeld van maatschappelijk 
rendement (wat voegt het toe aan de stad) en de visie 
lijkt dan alleen van belang om 'binnen te mogen komen', 
waarbij het vervolgens om de hoogste prijs gaat. Het 
is aan te bevelen een wijze van beoordelen te vinden 
waarin evenwicht (in scores bijvoorbeeld) is tussen 
de uitgewerkte visie, de bieding en maatschappelijk 
rendement. Het gaat hier immers om een icoon voor 
de stad, die hiermee voor de eeuwigheid weer wordt 
bestendigd, en dat kan niet alleen een prijs-kwestie 
zijn. Ook zou het bij de voorgestelde aanpak lijken of de 
gekozen visies gelijk en evenwaardig zijn in hun waarde 
voor de stad. Het zou juist aan te bevelen zijn om partijen 
te triggeren hun belofte van de visie zo goed mogelijk uit 
te werken, inhoudelijk, functioneel en financieel in hun 
betekenis voor de stad - om zo te zien in welke mate ze 
ook worden waargemaakt.
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Vraag 1: De voorlopige ambities 
van gemeente en Rijk

Vraag 1: De voorlopige ambities van 
gemeente en 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?

De ambitie is om dit icoon van Haarlem een metropolitane 
functie te laten vervullen die bijdraagt aan de sprong 
over het Spaarne in een nieuwe stedelijke impuls, met 
een clustering van functies met creatieve industrie, 
cultuur, hotel - horeca en leisure plus stedelijk wonen.
Bij een dergelijk programma is een gedegen integrale 
planvisie noodzakelijk waarbij businesscase, partners en 
investeerders hand in hand gaan. Haalbaarheid en ambitie 
gaan dus ook hand in hand, samen met de tijd om op het 
juiste moment de juiste keuzes te maken. Dit is een proces 
van stadsontwikkeling waarin overheid en markt intens 
samenwerken.

Bevinden er zich volgens u tegenstrijdigheden in de 
ambities van de gemeente en het Rijk en om welke 
tegenstrijdigheden gaat het dan?

De combinatie van een echt stedelijk (uitgaans-) milieu 
kan strijdig zijn met wonen, overigens ook met wonen 
wat er nu omheen is. De genoemde stedelijke functies 
vragen ook om een auto-bereikbaarheid terwijl die ook ter 
discussie wordt gesteld.
"Functies met een van de maatschappij en de omgeving 
afgesloten
karakter" is een afknapper.

"De ringmuur is van waarde als kenmerkend onderdeel 
van een gevangenis, die een waardevol besloten binnen 
gebied creëert en daarmee een essentiële eigenschap van 
het complex in zich draagt."

Met het behoud van de muur blijft het terrein zijn 
afgesloten karakter behouden.

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?

Dit hangt af van zowel de'kostprijs'van het gebouw 
als de mogelijke toevoegingen, dus hoe soepel de 
monumentwaardigheid wordt gehanteerd.

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?

(Die is natuurlijk heel bijzonder! jHeeft natuurlijk 
belemmeringen door de bijzondere koepelvorm, maar 
dit is juist ook een kans iets heel bijzonders te maken. 
Aandachtspunt is natuurlijk wel de kosten die dat met zich 
meebrengt.

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

Het is eerder te breed, om richting te geven aan visie+bod, 
omdat het programma nog alle kanten op kan. Dit vraagt 
veeleer een partnership om samen op weg te gaan, dan 
verkoop in een keer. Het document zou wel meer op de 
directe omgeving in mogen gaan, om zo dit (woon-)milieu 
met deze transformatie mede te verbeteren.

Vraag 2: De voorlopige ambities van 
gemeente en Rijk

Programma:

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

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.

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

Zie antwoord bij de voorgaande vraag, Het zal de hele 
omgeving opener maken en daarmee meer commerciële 
kansen genereren voor de oevers van het Spaarne. 
Daarnaast zal het een bestemming worden en de 
binnenstad ervaring oprekken naar de'overkant'van het 
Spaarne.



Wat is volgens u de toegevoegde waarde van de door u 
voorgestane ontwikkeling (voor de buurt, gemeente, regio, 
.......)?

Een nieuwe bestemming in Haarlem. Dat de buurt ook één 
buurt wordt. Waarbij grootstedelijke uitstraling en functies 
stedelijk leven animeert en stimuleert.

Wie is/zijn uw doelgroep(en)?

De nieuwe stedeling die in het publiek domein zijn 
private life viert.Tevens organisaties en bedrijven die 
een toegevoegde waarde hebben ten aanzien van het 
beoogde concept.

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

In deze fase kunnen wij hier geen antwoord opgeven.
Dit vraagt om een degelijke studie en concrete 
conceptvorming en verder volmaken van een verassend 
co-makerschap. Uiteindelijk zijn de m2's een resultante 
van een goed concept, ruimtelijke studie en een duurzame 
business case.

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?

Dit vraagt een heel precieze studie en is tevens afhankelijk 
van functie en doelgroep.

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

Deze plek vraagt om een stedelijke betekenis, waarbij 
wonen en recreëren dit versterkt. (Dus functiemenging ja), 
maar wel met ieders eigen identiteit.

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

Bouwkundig openen van het complex, kan ook met 
openingstijden, (avond/ nacht dicht).

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

Nu nog niet te zeggen, is mede afhankelijk van het 
programma. De zogenaamde tussenstukken (van na 1961) 
zouden eerder voor vervanging en /of aanpassing in 
aanmerking komen.

Afhankelijk van het programma, tevens zal het openen van 
het dak niet uitgesloten dienen te worden.

Hoe sluit de herontwikkeling aan op de omgeving en 
welke ontwikkeling in de omgeving is nodig voor een 
geslaagde herontwikkeling?

Kans om van de Papentorenvest een echte stadstraat te 
maken (met wonen!), en de hele openbare ruimte een 
grote kwaliteitsslag te laten maken: voorplein weer groen 
markeert oriëntatie op centrum. Meer routes erdoorheen 
etc.

Het karakter omdraaien, van dicht naar open, muren weg.

Herontwikkelproces:

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

Bijzondere kans een bijzonder gebied te maken van 
stedelijke allure met nieuwe functies en nieuw type 
stedelijk wonen, op een inspirerende plek.

Welke partij(en) gaat u daarbij betrekken?

onder andere Eindgebruikers, toekomstige Bewoners, 
investeerders, exploitanten en partners (o.a. 
overheid). Overleg met omwonenden (wijkraad), 
ondernemersverenigingen.
Bij onze inzending voor deze marktconsulatie hebben wij 
reeds . en geraadpleegd
en hun suggesties verwerkt.

Hoe ziet het herontwikkelingsproces er op hoofdlijnen uit, 
vanaf het moment van gunning?

Vanaf wanneer... gezien traject visie+bod. Met visie 
namelijk eerst partners vinden, etc.

(voorlopige)Gunning zal in een eerder stadium dienen 
plaats te vinden dan nu beoogd is. Het is essentieel om 
in een vroeg stadium intense samenwerking te hebben 
tussen publiek en private partijen. Dit vergroot aanzienlijk 
de kans om iets bijzonders toe te voegen aan Haarlem 
en haar omgeving. En dit ook voor de lange termijn 
exploitabel/succesvol te houden. Vanaf (voorlopige) 
gunning zal een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
dienen te worden tussen private partij, het Rijk en 
Gemeente Haarlem. Vervolgens zal in overleg met de 
omgeving en belanghebbenden verder vorm gegeven 
te worden aan het beoogde concept. Separaat aan dit 
proces zal ook Crowdsourcing toegepast dienen te



worden zodat inzicht wordt verkregen in de wensen 
en behoefte van potentiële klanten (wonen, recreatie, 
Leisure, werken, horeca etc). Wanneer het ontwerp van 
de nieuwe Koepel gereed is kan gestart worden met de 
bestemmingsplanwijziging. Op het moment van het 
starten van de bestemmingsplanwijzigings procedure 
sluit de private partij een anterieure overeenkomst 
met Gemeente Haarlem en sluit de private partij een 
ontwikkelVkoopovereenkomst met het Rijk.

Welke planning hoort daarbij
Fasering is cruciaal: integraal plan met onafhankelijk te 
realiseren deelplannen.Totaal circa 46 maanden vanaf 
(voorlopige) gunning

(Voorlopig) gunning
9 maanden planvorming
10 maanden ten behoeve bestemmingsplanprocedure 
3 maanden voorbereiding ten behoeve van start bouw
24 maanden realisatie (tussentijds oplevering deelplannen)

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

Goed flexibel BP opstellen nadat de koper bekend is, 
aanpak openbare ruimte en meedenken over parkeren en 
faciliteren van participatie.

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.

kijkt 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?

Dat is mogelijk wanneer er een duidelijke einddatum en 
kasstroom is.

Ziet u een mogelijkheid tot de doorverkoop van 
onderdelen van het koepelcomplex aan andere 
marktpartijen en om welke onderdelen gaat het hierbij?

Dat is mogelijk. Afhankelijk van welke visie er is of verkoop 
aan derden de visie voor de lange termijn verstrekt 
(beter maakt).

Vraag 3: De financiële haalbaarheid

Wanneer is er voor u sprake van een haalbare ontwikkeling 
en wat betekent dat voor de verkoopwaarde van het 
complex?

Vanuit concept naar haalbare business case als geheel, en 
vandaaruit de verkoopwaarde te bepalen.

Welke rol kunnen het Rijksvastgoedbedrijf en de
gemeente spelen in het financieel haalbaar maken van 
de herontwikkeling of het vergroten van de financiële
haalbaarheid?

Flexibiliteit toestaan in aantastingen gebouwcomplex. 
Laat definitief verkoopmoment bij vaststelling nieuw 
bestemmingsplan. Essentieel om het bestemmingsplan 
samen met de uiteindelijke koper op te stellen

Hoe kijkt u aan tegen de financiering van de
herontwikkeling en wat verwacht u hierbij van het 
Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente en/of andere partijen?

Een levering van het complex wanneer een nieuw 
bestemmingsplan is vastgesteld helpt bij de financiering 
van de herontwikkeling. Vervolgens kunnen wij met onze 
partners naar verwachting de financiering zelfstandig 
organiseren.

Hoe verhoudt zich dat tot de eventuele 
afnamevoorwaarden en betaalmomenten?

Afname na onherroepelijk worden nieuw 
bestemmingsplan

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

Bij voorkeur met een concerngarantie danwel 403 
verklaring. Al de andere zekerheidstellingen kosten geld en 
beïnvloeden hierdoor negatief de beoogde koopsom.

Vraag 4: Het verkoopproces inclusief 
voorwaarden

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

Pas op loskoppeling Visie en Bod.



Hoe kijkt u aan tegen de getrapte beoordeling van 
kwaliteiten prijs?

Positief, het is van belang dat op deze prominente locatie 
gekeken wordt naar de passende toevoegingen aan het 
gebied. Vroegtijdig (voorlopig)gunnen zorg vooreen 
gezamenlijke verantwoordelijkheid in de waarde creatie 
(maatschappelijke waarde en financieel)

Aan welke verkoopvoorwaarde moet door het 
Rijksvastgoedbedrijf worden voldaan om over te gaan 
tot een verkoop en welke voorwaarden zijn voor u niet 
werkbaar?

Een onvoorwaardelijk bod is niet werkbaar.

Een getrapt wederzijds commitment met wederzijdse exit 
momenten (reële boetes) binnen een bepaalde tijd is goed 
werkbaar.Tevens zorgt dit voor de meest passende en 
duurzame invulling van deze plek in stad.

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?

Dit is zeer afhankelijk van het moment van gunning.
Een onvoorwaardelijk bod met of zonder nieuw 
bestemmingsplan is voor deze plek naar onze mening een 
te groot risico.

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?

Allemaal in het licht van de haalbaarheid. Op zich prima 
zoals voorgesteld. Als visie zijn het ambities, pas bij visie + 
bod weetje wat er echt wordt gemaakt.
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zijn zeer geïnteresseerd in de herontwikkeling van de 

koepellocatie in Haarlem. Al enige tijd houden wij deze prachtige locatie 

in de gaten, met name omdat het een zeer inspirerende plek en een 

bijzonder gebouw is, waar wij onze ontwikkelvisie goed op in kunnen inzetten. 

We zijn blij dat deze locatie nu eindelijk wordt opgepakt en dat wij een kans 

krijgen om hieraan bij te dragen.
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Wie zijn wij?

■ '"k is een creatieve ontwikkelaar, gespecialiseerd

in (binnen)stedelijke ontwikkelingen en veel betrokken bij speciale projecten die 

een bijzonder aanpak behoeven. De projecten worden zowel zelfstandig als in 

samenwerkingen met andere ontwikkelaars c.q. aannemers opgepakt. Bij ieder 

nieuw initiatief wordt naar de gewenste samenstelling gezocht.

Naast de eigen ontwikkelingen wordt p door haar opdrachtgevers

(gemeenten, corporaties, zorginstellingen, beleggers en ontwikkelende 

aannemers) gevraagd knowhow, expertise en management ter beschikking te 

stellen. Dankzij hun kennis en jarenlange ervaring op het gebied van ontwikkeling 

en advies kunnen ze opdrachtgevers gedurende het hele ontwikkelingstraject, 

van initiatief tot en met realisatie, slagvaardig ondersteunen, 

heeft veel ervaring met het organisch ontwikkelen. Zij zijn als kwartiermaker en 

gebiedsregisseur betrokken geweest bij de grootste organische ontwikkeling van 

Nederland. Ie. i ; «. ■;1 '!;•)ƒ

;1 ' l!

ontwikkelt, renoveert, restaureert en onderhoudt. 

Zij zijn specialist in binnenstedelijk bouwen aan grote en kleine, vaak ingewikkelde 

projecten. Soms met zeer beperkte bewegingsruimte op of rond de bouwput. 

Dergetijke logistieke puzzels zien zij als een uitdaging die bijdraagt aan hun kennis 

en ervaring. In de portfolio van komen zeer veel (Rijks)monumenten voor of

andere karakteristieke gebouwen. Naast deze ervaring heeft bij haar project

vK •.i.'iir.". . l. i'i) laten zien dat het bedrijf ook

goed kan meedenken in het organisch ontwikkelen. Mede door hun inbreng is dit 

project, waar al veel partijen op zijn vastgelopen, een succes voor de buurt maar ook
^ éi

voor de stad / een belangrijke eyecatcher geworden.
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Krachten bundelen
Voor deze opgave hebben : i en

, ' ■ ' <■’: f i 1 ' \ ' wr, de

krachten gebundeld. Ontwikkelen in de 

afgelopen jaren heeft ons geleerd dat vraag 

gestuurd/organisch ontwikkelen een goede 

en haalbare manier van ontwikkelen is. 

Door een organische aanpak ontstaat een 

product dat optimaal aansluit op de markt 

en zodoende het meeste rendement en het 

minste risico voor RVB en de Gemeente 

oplevert. Door deze samenwerking bieden 

wij een totaalpakket voor een organische 

ontwikkeling. Het ontdekken waar de 

vraag en afzet ligt, is iets waar we ons in 

gespecialiseerd hebben.

Ervaring met gebiedsontwikkeling van Referentieprojecten
monumentale locaties
Van belang hierbij is niet alleen het 

technische aspect van het restaureren

' Monumenten

van oudere i 

het proces er naar toe: het organisch

ontwikkelen. De samenwerking tussen 

partijen, het creëren van draagvlak en het 

betrekken van de omgeving zijn van groot 

belang. Uit de referentieprojecten blijkt dat 
onze samenwerking hier veel ervaröüg mee 

heeft opgedaan.
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Onze visie: van gevangen (is) naar vrijheid!

We zijn erg blij met de mogelijkheid om mee te kunnen denken over 

het proces van verkoop. Het is een bijzonder gebouw dat midden in een 

woonbuurt staat. Ons streven is dan ook om het complex zo open mogelijk 

te maken en terug te geven als extra kwaliteit aan de buurt c.q. stad.

De Koepel, geen alledaagse locatie, is een strategisch punt welke 

een waardevolle bijdrage kan leveren aan de 'Spaarnesprong' en de 

metropoolregio Amsterdam. Haarlem zal door deze ontwikkeling nog meer 

op de kaart kunnen worden gezet. Daarnaast past dit complex natuurlijk 

prachtig bij het herbestemde industrieel erfgoed zoals de Drijfriemenfabriek, 

de Fietzfabriek, Droste en Nieuwe Energie.
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Transparantie
Het complex is nu erg naar binnen gekeerd, 

omsloten door een grote muur en met diverse 

gebouwen op het binnenterrein. In onze visie 

past meer ruimte, lucht en transparantie 

bij de locatie. Wij ondersteunen dan ook de 

opgestelde beschrijving door de Rijksdienst 

voor de Monumentenzorg namelijk het 

openbaar gebied rondom de Koepel moet 

beter aansluiten en in het algemeen het 

patroon van straten en waterlopen moet een 

samenhangend geheel met de bebouwing 
vormen. mêWËËÊI

Bij functiewijziging adviseert Monumentenzorg 

tot een extra beschrijving in een 

waarderingskaart. Wij vinden wel dat de 

transparantie verder moet gaan dan alleen 

het openbaar gebied, indien de Koepel een 

publiektrekkende voorziening als aanvulling

op de binnenstad moet worden, dan zal ook 

voor de Koepel zelf meer mogelijkheden tot 

transparantie moeten komen. Natuurlijk met 

respect voor de monumentale waarde van het 

gebouw. Het Koepelgebouw heeft een sterke 

uitstraling op zichzelf en kan daardoor veel 

hebben. In veel projecten zijn wij hier met de 

Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed goed 

uitgekomen.

Vraaggestuurd ontwikkelen vraagt om 
organisch ontwikkelen
Organisch ontwikkelen vraagt om veel ruimte 

voor toekomstige ontwikkelingen. De overheid 

zal hier alleen faciliterend optreden. Zij 

bepaalt van tevoren via kaders of spelregels 

wat zij absoluut niet op deze locatie wil 

toestaan. Door niet van tevoren veel vast te 

leggen, geef je ruimte en vrijheid aan het 

ontwikkelingsproces. De ruimte die gegeven
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wordt moet wel zo zijn dat een ander er geen 

(binnen vastgestelde normen) last van heeft 

(zoals geluid, milieu enz.). De noodzakelijke 

kaders of spelregels worden opgenomen in 

de structuurvisie. De taak van de overheid zal 

tijdens de ontwikkeling zich beperken tot het 

toetsen van de ontwikkeling op de kaders en 

spelregels die zijn vastgesteld. Na de toetsing 

zal men volledig meewerken met de uitvoering 

ervan.

Wij zijn voorstander van uitnodigings- 

planologie. Eindgebruiker is vaak van tevoren 

nog niet in beeld en moeten uiteindelijk zoveel 

mogelijk ruimte krijgen.

Geef de ontwikkelaar daarom de ruimte 

om samen met de omgeving, toekomstige 

gebruikers en stakeholders een plan te 

maken. Een plan dat kan groeien. Hiermee

I
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sla je twee vliegen in een klap: een haalbaar 

initiatief en draagvtak/ambassadeurs voor dit 

plan.

uitstraling van het project met een duidelijke 

boodschap (branding! resulteert ook in een 

project waar iedereen onderdeel van wil zijn.

Deze aanpak is en was de succesfactor bij 

projecten zoals

^^i/1 |£ij < waren eerdere

initiatieven vastgelopen op weerstand uit de 

buurt en gebrek aan gebruikers, 

had het gebouw en zijn directe omgeving als 

kader, dat is hier ook het geval.ln C 

kunnen initiatiefnemers hun eigen ideaal 

verwezenlijken.

Deze aanpak op deze manier lijkt wellicht 

langer te duren maar met draagvlak in de 

omgeving 'bespaar' je veel op de proceduretijd 

(geen of minder bezwaarmakers) en zal de 

omgeving als ambassadeurs via hun netwerk 

veel eindgebruikers bereiken. Een positieve

Belangrijk bij de organische aanpak zal het 

in beeld brengen van de randvoorwaarden

zijn. Alle belangrijke elementen worden van 

te voren op een conditiekaart uitgewerkt. 

Iedere toekomstige initiatiefnemer moet 

weten waar hij/zij aan toe is. Vooruitlopend 

op de nieuwe ontwikkelingen zulten, vanaf 

het eerste moment, delen van de gebouwen 

(tijdelijk) verhuurd/gebruikt worden. Hierbij 

wordt gezocht naar functies die veel bezoek 

op de locatie genereren en een positief beeld 

achterlaten. Hierdoor krijgt de locatie nog 

meer bekendheid. Voorbeeld kan zijn: tijdelijke 

markt, evenementen, werk, atelier, galerie 

ruimten enz..

Wanneer blijkt dat de tijdelijke functies 

goed passen binnen het totale concept dan 

kunnen tijdelijke contracten worden omgezet 

in blijvende contracten. Tegelijker tijd wordt 

er gewerkt aan allerlei binnenkomende 

initiatieven.

JLp# lïll
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Ons doel: geef de plek (terug) aan Haarlem!

Dit doel bereik je door bovengenoemde aanpak: zowel door fysiek het complex 

veel meer transparant te maken als door inhoudelijk/programmatisch de 

Haarlemmers erbij te betrekken. Hierdoor geef je het gevoel dat de koepel 

hun" is.van
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Vragen aan de marktpartijen
Hieronder vindt u ons antwoord op de gestelde 

vragen, we hebben ze gecategoriseerd per 

onderwerp.

De voorlopige ambities van de gemeente en 

het Rijk
"Onze mening over de voorlopige ambities van 

de gemeente Haarlem zoals opgenomen in 

het concept ambitiedocument”.

De gestelde ambities in het concept ambitie

document door gemeente en het Rijk zijn 

hoog maar passen wel bij deze opgave. Wij 

kunnen ons voorstellen dat de gemeente een 

inspanningsverplichting op zich neemt om 

haar ambities te steunen in haar beleid en 

spelregels.

Te hoge ambities kunnen ook belemmerend 

werken als ze te strikt worden omschreven. 

Gebruik daarom geen programma van 

eisen maar een programma van wensen en 

doelstellingenl spelregels). Laat de regie los 

maar leg de condities vast en stuur door te 

toetsen of handhaven.

De ambitie om deze locatie een regionale 

functie te geven en te gebruiken voor de 

uitstraling van Haarlem (oost), Metropoolregio 

en Spaarnesprong kan voor een discrepantie 

zorgen met de ambitie om de Koepel weer 

terug te geven aan de stad of wijk. Dit verhaal 

moet heel zorgvuldig worden opgepakt.

De inzet van het monumentale gebouw is juist 

van groot belang en werkt niet belemmerend. 

De zeer markante Koepel kan heel goed 

gebruikt worden als een icoon van de locatie

en van Haarlem. Het geeft ook een duidelijke 

randvoorwaarde waarbinnen ontwikkeld moet 

worden.

We missen in het concept-ambitiedocument 

constructieve gegevens. Zonder duidelijke 

tekeningen is het nu moeilijk om iets te vinden 

van mogelijke belemmeringen die het gebouw 

en/of de constructie met zich meebrengen. Wij 

geloven in onze expertise in herontwikkeling 

van monumenten en dan is er veel mogelijk.

In onze referentieprojecten kunt u zien dat we 

ver gegaan zijn om van monumenten weer 

een bruikbaar functioneel product te maken, 

dat voldoet aan de huidige eisen. Goede 

bouwtekeningen zouden dus een welkome 

aanvulling zijn op de aangeleverde stukken.

611 1
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Functionele invulling van de locatie en het 
voorgestane herontwikkelingsproces
“Ons standpunt over het programma en 

ontwikketproces":

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.

De relatie met de omgeving willen wij 

versterken door de buurt en stakeholders er 

vanaf het begin bij te betrekken (tenslotte zijn 

zij de buurtdeskundigen). Hierdoor ontstaat 

er draagvlak bij de plannen en creëer ie 

ambassadeurs voor je project.

n is daar een mooi voorbeeld van. 

In deze oude t " werden tot 1996

i opgeknapt en onderhouden,

maar sinds die tijd stond de r - leeg.

Door inzet van o.a. architect Andre van Stigt, 

samen met een klankbordgroep waarin o.a.

buurtbewoners en lokale ondernemers zich 

hadden verenigd, werden de plannen voor het 

Rijksmonument uit circa 1900 uitgewerkt: 4 

woningen, een bioscoop met meerdere zalen, 

een hotel, horeca, bibliotheek, filmstudio's,

kinderopvang, kleinere winkels en een
--- - .....ambachtencentrum met werkplaatsen 

van leermeesterbedrijven zoals o.a. een 

kappersopleiding.

Uw vraag over aan welke doelgroepen en 

gebruikers er gedacht kan worden kunnen en 

willen we nog niet concreet beantwoorden. 

Ook in o " " waren de eindgebruikers 

er niet van de ene op de andere dag. Het 

concept en de gebruikers zijn erin 'gegroeid'. 

Door middel van groeihuren en voordelige 

startersvoorwaarden was het mogelijk snel 

te beginnen. Het was de moeite waard. Deze 

bijzondere ondernemers hebben de locatie

Marktconsultatie Kvepdgi ■ iaarlem
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en het gebouw UiteindeLijk op de kaart gezet. 

Het is inmiddels een grote trekpleister, niet 

alleen voor de eigen buurt. De eindgebruikers 

kunnen de markthuur inmiddels betalen.

Als ontwikkelaar en aannemer zijn we flexibel 

opgetreden in de ontwikkeling en verbouw: 

daar waar gebruikers zijn, is het gebouw 

aangepakt. Het betrekken van de buurt bij dit 

project heeft niet alleen tot minder weerstand 

geleid |de reden waarom het onze andere 

voorgangers allemaal niet gelukt is) maar ook 

door de juiste klankbordgroepsleden kwamen 

er geschikte gebruikers in beeld.

Wij kunnen en willen in dit stadium nog niet 

zeggen welke gebouwen we in het complex 

willen behouden. Bij de herontwikkeling 

focussen wij ons op het monumentaal erfgoed. 

Het niet monumentale vastgoed zal ons

inziens alleen behouden blijven wanneer het 

de open structuur die wij voor hebben, niet in 

de weg staat.

De door u gevraagde aansluiting met de 

omgeving moet voor dit project zowel 

stedenbouwkundig als programmatisch in 

een veel groter geheet worden bekeken. Alle 

ontwikkelingen in de omgeving worden daar 

in meegenomen en het zou goed zijn als de 

gemeente zich daar op focust.
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Herontwikkelingsproces
"Onze visie en motivatie op het 

ontwikketingsproces, hoe zien wij de 

rolverdeling en ziet onze aanpak er uit."

Als we ontwikkelen doen wij graag de "krenten 

uit de pap": en dit is er zo een. We hebben veel 

monumenten herontwikkeld of gerestaureerd 

maar de complexiteit van deze gebouwen en 

hun toekomstige functies, in combinatie met 

de binnenstedelijke ligging is een hele mooie 

uitdaging. We beleven veel plezier om op 

een organische manier met de omgeving te 

ontwikkelen.

Naast het eindresultaat is voor ons ook de 

weg ernaar toe belangrijk. We hebben at 

eerder aangegeven dat we graag de buurt en 

toekomstige gebruikers als ambassadeurs 

bij het project betrekken maar natuurlijk

zal er ook een team met professionals 

als architecten, stedenbouwkundigen etc. 

aanschuiven. Vanuit een klankbordgroep van 

buurtbewoners, stakeholders en toekomstige 

gebruikers zat worden gekeken naar behoefte, 

concepten en vooral de randvoorwaarden 

waarbinnen ontwikkeld wordt. Ook het 

tijdelijke gebruik zal van groot belang zijn en 

krijgt speciale aandacht. Als basis zal een 

flexibel omgevingsplan worden opgesteld. 

Parattel hieraan loopt de gebiedsmarketing.

Ontwikkelen op deze manier kost meer tijd 

in het begintraject maar betaalt zich tater, 

door de grote betrokkenheid van de omgeving 

in tijd terug. Het is niet gezegd dat de buurt 

bepaalt wat er gaat gebeuren, maar ze worden 

meegenomen in het verhaal.

HHi HHIBhhbhm ■mmhH

Wij zien graag tijdelijke activiteiten op de 

locatie: deze kunnen al een onderdeel zijn 

van het nieuwe concept. Partijen die ons 

marketingbeleid steunen, een loop genereren 

naar de locatie, een positieve uitstraling 

geven en de locatie op de kaart zetten kunnen 

meedoen.

Wanneer blijkt dat er tijdens de eerste 

verkenningsfase al gelijk een afnemer is die 

past binnen het concept, bestaat natuurlijk 

ook de mogelijkheid om een deel door te 

leveren aan een derde partij.

I
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De financiële haalbaarheid
"Partijen wordt gevraagd naar de financiële 

haalbaarheid van de herontwikkeling."

Als de ontwikkeling organisch wordt opgepakt 

ontstaat een financieel groeimodel dat per 

saldo aan het eind meer oplevert dan wanneer 

per aanvang een totaal bod gegarandeerd en 

afgerekend wordt.

De rol van RVD is het participeren in het 

project door middel van inbreng van het 

vastgoed waarbij het uitgangspunt is dat 

RVB geen verantwoordelijkheid (financieel, 

onderhoud en anders) meer heeft over het 

vastgoed. Wij als partij doen de investeringen 

in de ontwikkeling, gebiedsmarketing en 

renovatie en noodzakelijke onderhoud.

De rol van de gemeente is het faciliteren in een

flexibele structuurvisie en/of omgevingsplan. 

Van belang is hierbij dat het mandaat goed 

geregeld is, waardoor snel beslissingen 

kunnen worden genomen. Voorkom ellenlange 

procedures. Om korte lijnen te hebben, dient 

er een gemeentelijke vertegenwoordiging, 

die alleen toetst op de spelregels, in de 

klankbordgroep plaats te nemen.

Kortom: Uitgangspunt is een eigen gezonde 

businesscase. De gemeente en het RVB 

hebben geen financieel risico.

De vraag over zekerheidsstelling bij een 

(onivoorwaardelijke verkoop en/of een 

gefaseerd herontwikkelingsproces, gekoppeld 

aan tijds- of prestatieafspraken zullen wij 

in een volgende fase beantwoorden. Wij 

denken hiervoor een specifieke oplossing voor 

gevonden te hebben.
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Het verkoopproces inclusief voorwaarden
“Partijen wordt gevraagd een standpunt 

in te nemen over het in paragraaf 4.1 en 

4.2 gepresenteerde verkoopproces en 

voorwaarden.“

Door het voorgestelde verkoopproces geef 

je veel partijen de gelegenheid om mee te 

denken over de locatie. Het is van belang 

dat het document dat na aanleiding van 

deze eerste ronde wordt opgesteld, goed 

aansluit op een uitnodigingsplanologie. De 

risico's van de ontwikkeling liggen volgens 

ons bij het draagvlak en mate van flexibiliteit 

in het vraaggestuurd ontwikkelen. Dit heeft 

alles te maken met de manier waarop de 

structuurvisie en het omgevingsplan wordt 

ingezet: hoe flexibeler, hoe meer mogelijk.

De getrapte beoordeling van kwaliteit en 

prijs kan als voordeel hebben dat er veel 

partijen meedoen. Voorkomen moet worden 

dat er plannen komen die onhaalbaar zijn 

waardoor er veel vertraging optreedt en men 

teleurgesteld raakt of in de weerstand gaat.
.‘•m ~Hoe meer informatie men van de gebouwen 

over de technische staat etc kan verstrekken, 

hoe beter er in gegaan kan worden op de 

haalbaarheid.
o.fo i PPgaP^

Tenslotte missen wij in de beoordelingscriteria 

de beoordeling op de aanpak. Deze is ook van 

groot belang voor de haalbaarheid van een 

voorstel. Al is een plan erg goed en mogelijk 

haalbaar, dan is draagvlak (geen tegenstand) 

van essentieel belang. Negatieve uitstraling 

voor deze ontwikkeling is funest.
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Ten slotte

In dit stuk hebben wij zo goed mogeüjk geprobeerd om antwoord te geven op uw 

vragen in deze ronde. Natuurlijk hebben we zelf ook nog vragen maar dat komt 

voort uit ons enthousiasme voor deze locatie.

Op deze locatie kunnen we onze expertise en enthousiasme heel goed inzetten:

• gebiedsontwikkeling

• gebiedsmarketing

• draagvlakmethode

• organisch ontwikkelen

Deze vier expertises zijn van groot belang bij het oppakken van dit prestigieuze 

project.

Kortom: Zorg voor zoveel mogelijk ruimte bij deze ontwikkeling met in 

achtneming van harde uitgangspunten die van tevoren door spelregels 

worden vastgelegd.

Marktconsultatie Koepelgcvangenu H
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Input op marktconsultatie Koepel gevangenis Haarlem
In het onderstaande wordt beknopt en op hoofdlijn gereageerd op de vragen per thema uit de marktconsultatie. 
Doordat het niet mogelijk is geweest om onze buitenlandse partner bij het bezoek te krijgen vanwege planning zijn 
wij genoodzaakt de invulling van de marktconsultatie, meer dan gewenst, beknopt te houden. Dit staat de interesse 
voor het verkoopproces zeker niet in de weg. Wij zijn bijzonder enthousiast over de opgave die vooriigt.

De voorlopige ambities van de gemeente en het Rijk
Het zal een puzzel worden om alle ambities van het ambitiedocument vorm te geven. is van mening dat er in 
de vervolgfase ruimte moet zijn voor een dialoog om meer scherpte te krijgen. Dit kan wellicht voor een deel in het 
visiedocument ondervangen zijn. De haalbaarheid hangt in grote mate samen met het verwachtingspatroon van de 
Rijksoverheid ten aanzien van de opbrengst. In het komende verkoopproces zal de relatie tussen de 
grondexploitatie en vastgoedexploitatie vorm moeten krjjgen.
De niet historische gebouwen met glazen bouwstenen en betongevels zien wij als barrière om het terrein goed te 
kunnen ontwikkelen. Tevens lijkt het totale behoud van de historische terreinmuren bijzonder lastig. Delen van 
deze muren kunnen binnen het concept worden ingepast en bieden een kapstok om openbare ruimte een beleving 
mee te geven.

De functionele invulling van de locatie en het voorgestane herontwikkelproces
Programma:
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.
Doelgroepen zijn diverse mensen die in de stad willen wonen en verblijven. Voor wonen bied de diversiteit aan 
gebouwen de mogelijkheid om divers doelgroepen bewoners te combineren in een dynamische omgeving. Ten 
aanzien van verblijven, moet gedacht worden aan logies maar ook aan vrijetijdsbesteding. De logies functie kan in 
bepaalde gebouwen op het terrein waarbij het thema oude gevangenis een toegevoegde waarde levert in beleving. 
De koepel, het centrum moet een combinatie zijn van werken, horeca, specialistische detailhandel en cultuur. De 
deuren van dit centrum moeten open staan en in verbinding staan met de openbare ruimte. De binnenruimte zelf 
zou zoveel mogelijk in tact gelaten moeten worden.
De relatie naar het water is belangrijk. Het introduceren van water op de Papentorenvest biedt grote kansen om het 
gebied kwalitatief te versterken. In het de uitwerking van een ontwikkeling zou eigenlijk ervan uitgegaan moeten 
worden dat deze watervoorziening er ligt. Dit zal zeker een vraagstuk zijn in de vervolgfase.
Voor een tijdelijke invullen moet gezocht worden naar een invulling die het latere concept reeds gaat introduceren 
ni de omgeving. De plek moet bij voorkeur in deze fase als de “buzz in de stad” krijgen die de toekomst van het 
terrein reflecteert.

Herontwikkelingsproces:
Op dit moment zijn we trekker van het initiatief voor dit proces. Echter zal in het vervolgproces een buitenlandse 
ontwikkelaar, , die reeds ruime ervaring heeft in Nederland met het herbestemmen van gebouwen

beckerk
Tekstvak
Inschrijving nr. 13



als kopende partij, worden geïntroduceerd. In de vervolgfase zal met gerenommeerde partijen het concept vorm 
gegeven worden. Daarbij wordt altijd gezocht naar partijen die passen bij de opgave. De monumentenstatus is 
daarbij van primair belang.
De interesse voor de Koepel gevangenis (deze is niet beperkt tot Haarlem), zit in de combinatie van de ligging in 
de stad en karakteristiek/aantrekkingskracht van het gebouw. De ligging biedt de mogelijkheid om een diversiteit 
aan functies te bieden omdat het midden in een groot verzorgingsgebied ligt voor die functies. De koepel zelf heeft 
al een autonome aantrekkingskracht en historie die de plek een extra dimensie geeft.

De financiële haalbaarheid
Voor de financiële haalbaarheid zijn er twee belangrijke punten waar gemeente en Rijksvastgoedbedrijf de 
ontwikkeling van de kleine stad in kunnen helpen.
De plot is op zich riant, echter is door de verdeling van de historische gebouwen is de mogelijkheid voor het 
toevoegen van nieuwbouwwoningen beperkt. Het intensiveren van het terrein is echter wel van belang voor het 
concept. Het mogelijk maken van een woontoren op een strategisch punt op het terrein is voor de financiële 
haalbaarheid van zowel de ontwikkelingsexploitatie als vastgoedexploitatie van het concept en in het bijzonder de 
Koepel, van belang.
De hardheid van het brengen van water op de Papentorenvest is een belangrijk punt voor de haalbaarheid. Het 
voegt waarde toe als het ingepast wordt in het plan. Om dat financieel uit te drukken is zekerheid hierover wel 
essentieel.
Ten aanzien van voorwaardelijkheid van aankoop is het nu niet mogelijk om uitspraken te doen.

Het verkoopproces inclusief voorwaarden
Een belangrijk punt voor ons is dat afspraken voor het gebouw, geruime tijd van tevoren worden ingepland. Helaas 
is in deze consulatie de tijd te kort geweest om de essentiële mensen bij de afspraak te krijgen.
Dat kwaliteit van het gebied voorop staat lijkt evident, echter dient met name het risico in deze kwaliteit 
meegenomen te worden omdat dit in de prijsvorming/voorwaardelijkheid een plaats gaat krijgen. Uiteindelijk zal dit 
reflecteren op de uitvoerbaarheid/planning van de ontwikkeling.
Het risico van de bestemming en dialoog over de rijksmonumenten zal een belangrijk risico zijn waarin de 
gemeente en rijk een rol in spelen. Op dit punt zou voorwaardelijkheid danwel risico participatie onderwerp van 
discussie zijn.
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MARKTCONSU LTATIE VOORLOPIGE AMBITIE VAN DE GEMEENTE EN HET RIJK

Vanuit de uitgesproken ambitie van de gemeente is er gekeken naar de haalbaarheid en realiseer
baarheid van een plan, deze lijkt ons voldoende haalbaar door middel van de programmering van de 
ruimte binnenin- en rondom de koepel.

Een (logisch) verschil in de ambities van de gemeente en het Rijk liggen wellicht in het feit dat het 
Rijksvastgoedbedrijf meer economisch gedreven is en de gemeente meer vanuit de kwaliteit van de 
ontwikkeling voor Haarlem redeneert. Dit hoeft geen onoverkomelijke belemmering te worden ais er 
bij de tender naast de opbrengsten voldoende integraal op zowel haalbaarheid, kwaliteit en ambitie 
beoordeeld wordt. Het is daarbij ook belangrijk met name te kijken naar de toekomstbestendigheid 
en kwaliteit op lange termijn, hiermee wordt gevraagd naar flexibiliteit voor toekomstig gebruik. Ten 
slotte geldt voor dergelijke binnenstedelijke ontwikkelingen dat er draagvlak vanuit de omgeving dient 
te ontstaan.

Dit vraagt om precieze omgang met monumentale ingrepen, om zowel de kwaliteit van het monu
ment als de nieuwe bestemming mogelijk te maken. Door in goed overleg met een restauratiear- 
chitect en in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te werken kan er ons inziens 
voldoende ruimte gecreëerd worden binnen de grenzen van de redengevende omschrijving van de 
koepel.

Om risico’s in de bodem, bijvoorbeeld constructieve belemmeringen, vroegtijdig te inventariseren, 
dient er een uitgebreid bodemonderzoek uitgevoerd te worden in relatie tot de toekomstig belasting 
en het gedeeltelijk verzakken van het koepelcomplex. Om de cellen in het koepelcomplex beter te 
kunnen* benutten zullen cellen gecombineerd worden om tot optimale vierkante meters voor verhuur- 
en/of verkoopbare units te komen.
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MARKTCONSU LTATIE DE FUNCTIONELE INVULLING VAN DE LOCATIE 
EN HET VOORGESTANE HERONTWI KKELPROCES

PROGRAMMA
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 koepel- 
gevangenis 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.

Creatieve, innovatieve én gezonde levensstijl
De plan filosofie van de koepelgevangenis is gebaseerd op een creatieve, innovatieve én gezonde levens
stijl. 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 gebied- 
sontwikkeling op deze locatie heeft ook aantrekkingskracht op vitale culturele/maatschappelijke activiteiten van 
de stad en het toerisme.

Nieuwe hotspot die open staat voor iedereen
Toegevoegde waardecreatie is van eminent belang bij de optimale werking van het complex in zijn omgev
ing. Dit op verschillende schaalniveaus - straat, gebied en stad - en op verschillende aspecten, zoals leven
digheid, 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. 
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 winkelaan
bod 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 voorzienin
gen 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 bren
gen 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.

Multifunctionele interactieve ontwikkeling
De belangrijkste uitdaging in multifunctionele gebouwen is logistiek: wij gaan de optimale exploitatie en beheer 
mogelijk maken. Hierbij zullen we zoeken naar antwoorden op vragen als: welke voorzieningen in het gebouw 
worden gedeeld? Welk deel van het gebouw moet op welk moment geopend zijn? En voor wie zijn de delen 
toegankelijk. Een goed multifunctioneel ontwerp houdt met al deze aspecten rekening en het resultaat is meer 
dan de som der delen; het biedt meerwaarde aan de gebruikers en de omgeving. Hiervoor zullen gesprekken 
met gebruikers en omgeving noodzakelijk zijn.

Om een dergelijk concept uit te rollen over de koepel hebben we een globaal aantal vierkante meters bepaald: 
6 000m2 Hotel
6 000m2 Food court + restaurant, café + kookcursus
4 000m2 Creatieve nieuwe werkomgeving: flexplekken + vergaderruimte + ateliers 
2 000m2 Fitness-wellness
2 000m2 Woningen-ateliers, CPO woningen

De logistiek rondom de koepel is een belangrijk punt op de agenda, omdat het een interessant knooppunt 
vormt tussen verschillende verkeersstromen. De locatie is super centraal gelegen, dus zal er voornamelijk 
wandel en fietsverkeer langs komen omdat je parkeren het liefst elders wilt oplossen en het gebied rondom 
de koepel vrijhouden van autoverkeer. Parkeergelegenheid zal voornamelijk gezocht en gecreëerd moeten 
worden in de omliggende terreinen, waarin dubbelgebruik van bestaande parkeergarages denkbaar is. Hi
ermee moeten belastende parkeernormen flexibel interpretabel kunnen zijn om zo ook gemengd gebruik en 
multifunctionele voorzieningen te stimuleren in effectief grondgebruik, dit creëert dynamische wijken, gevoel 
van gemeenschap en stimuleert de sociale cohesie; en last but not least, het is kosteneffectief.



Om het gevoel van gemeenschap en verbondenheid te creëren zal het een hybride complex moeten zijn: dicht 
karakter van de gevangenis behouden maar tegelijk een nieuwe ontmoetingsplek bieden voor de buurt. De 
hermetisch gesloten muur die nu het imago vormt van de gevangenis moet op strategische plekken 
zorgvuldig worden geopend naar de omgeving, zodat mensen zich uitgenodigd en nieuwsgierig voelen de 
koepel te bezoeken.

HERONTWIKKELING
In de filosofie van^mgUMft'8 projectontwikkeling veel meer dan bouwen. Dit geldt in het bijzonder voor 
binnenstedelijke herontwikkelopgaven van monumentale objecten.

Partijen die tevens een conceptuele benadering voorstaan en allen goed zijn ingevoerd in 
Haarlem. De samenwerking zal gaande weg uitgebreid worden met liefst lokale partijen. Uiteindelijk zal voor 
de opgave een geschikte bouwer gezocht worden.

Het complex vertaald de behoefte van de hedendaagse stadsbewoner om alles op loopafstand beschikbaar te 
hebben en voorzieningen zoveel mogelijk te delen in een complex waarin gebruikers, bezoekers en 
exploitanten op een optimale manier kunnen samenwerken. Creëren van draagvlak is niet alleen het serieus 
nemen en adresseren van zorgen in de buurt en het toelaten van waardevolle input, maar is ook gelegen in 
het meenemen van omwonende in het avontuur en de kansen die de ontwikkeling biedt aan de omgeving.

Door eindgebruikers te betrekken en onderdeel uit te laten maken van de projectorganisatie, wordt de 
ontwerpkwaliteit en leefbaarheid verhoogd. Dit is tevens een extra veiligheidsklep en waarborg voor de buurt. 
Tijdens alle fasen van het project worden de (toekomstige) gebruikers betrokken via workshops en over- 
legsessies langs alle thema’s over de architectuur, de inrichting, het woonconcept, het kantoorconcept, de 
gemeenschappelijke ruimten, duurzaamheid, food en health.

Wij zien hier (net als andere projecten) gemeenschappelijke belangen van toekomstige gebruikers en huidige 
omwonenden/werkenden in de omgeving. De filosofie is: doe je het goed voor bestaande omwonenden en 
werkenden, dan doe je het ook goed voor toekomstige gebruikers (en vice versa). Vanuit het perspectief van 
een ontwikkelaar/belegger is deze benadering een kwestie van projectoptimalisatie en risicobeheersing. Bij 
door leegstand geteisterde projecten is onvoldoende naar de markt en de omgeving geluisterd. Met andere 
woorden een ontwikkelaar doet zichzelf te kort door niet omgevingsparticipatie te omarmen. Wj zien dan ook 
dat de cellen een tijdelijke invulling moeten krijgen ten tijde van de ontwikkeling. We zien hierin thema’s als 
hotel in combinatie met een foodcourt of rollende keukens, maar tevens het ter beschikking stellen van de 
ruimte aan de start-ups. Deze invulling valt of staat met de huisvesting van de asielzoekers, echter biedt dit 
ook de kans. Door deze groep mensen zo lang mogelijk te huisvesten tijdens de planontwikkeling fase kan er 
vanuit het COA een huurstroom ontstaan die de ontwikkelkosten deels kunnen dekken. Daar voor is echter wel 
inzicht nodig in de exploitatiekosten als gebouweigenaar en de vergoeding vanuit het COA.



MARKÏCÖNSULTAÏIE FINANCIËLE HAALBAARHEID

Een kwalitatief en haalbaar plan moet de ambitie zijn, daarvoor moet niet alleen gekeken worden naar de 
herontwikkeling van de koepel. Het is belangrijk om te kijken naar een compleet programma, waarbij geen 
ruimte is voor parkeren op locatie. Op het moment dat dit op de locatie zelf moei worden opgelost, daalt de 
verkoopwaarde enorm en houdt de locatie geen waarde over. Daarnaast leent het gebied zich als een goede, 
aantrekkelijke verbinding tussen het station en het centrum, deze kan uitstekend autoiuw zijn met de uitzon
dering voor bestemmingsverkeer. De fietsverbinding kan te samen met de openbare ruimte op deze manier 
aantrekkelijk worden ingericht dat past bij de ambitie van de ontwikkeling. Het gebied heeft hiermee ook de 
potentie om een toeristische trekpleister te worden door de ligging aan het water met historische verbindingen 
en schepen en de molen.

Het gebied rondom de koepel heeft de potentie om als cultureel, culinair en recreatief hart van de stad te 
fungeren en de ontwikkeling moet daarom worden betrokken op het gehele gebied. Hierin moet het de ambitie 
zijn om een lange termijn inrichting te ontwikkelen en de meerwaarde voor aantrekking van buiten Haarlem 
een kans te geven met een passend concept voor de buurt en de rest van Haarlem. Het vestigen van een 
schouwburg, concertzaal of poppodium is onze ogen niet wenselijk voor een juiste waardecreatie van het 
gebied, omdat de intensiteit en bezetting niet passen bij de kleinschaligheid van de buurt en de exploitatiemo
gelijkheden.

Voor een realistische haalbaarheid van ons concept in relatie tot de ambities van de gemeente Haarlem is het 
belangrijk dat de opbrengsten van de verkoop van de koepel niet volledig naar het Rijksvastgoedbedrijf gaan. 
Maar dat de Gemeente garant staat voor de daadwerkelijke realisatie van de uitgesproken ambitie. Een deel 
van de opbrengsten van de verkoop zal terug moeten vloeien voor de ontwikkeling van het complete gebied. 
De Gemeente zal hier ook een bijdrage in moeten leveren: investering in de openbare ruimte, herprofilering en 
herstructurering in de directe omgeving. Er dient een bijdrage te komen voor de realisatie van de parkeerga
rage en er dient tevens ruimte ter beschikking te worden gesteld voor deze realisatie.

De ambitie van een ontwikkelaar is om vaart achter de ontwikkeling te zetten, omdat er anders hoge aan
loopkosten op de loer ligt. Hiervoor is de garantiestelling dat de Gemeente aan boord is noodzakelijk, op die 
manier is er een basis van vertrouwen dat de verwachting van de Gemeente kan worden waargemaakt. Bij 
de verkoop van de koepel moet er niet gekeken worden naar de hoogste prijs, maar na de trackrecord van de 
marktpartij voor de ontwikkeling van het gebied

Qua financiering en zekerheidsstelling is de sleutel een haalbaar, goed te sxpioiteren_planconcept met sol- 
ide eindgebruikers.'

De belangstelling voor de 
koepelgevangenis (in relatie met ons planconcept) is bij deze partij reeds gesondeerd.



MARKTCONSULTATIE VERKOOPPROCES INCLUSIE VOORWAARDEN

Het verkoopproces zoals deze is opgezet in hoofdstuk 4.1 en 4.2 in de marktconsultatie belemmeren in 
bepaalde mate de slagingskans van de ambitie voor wat betreft de herontwikkelingsvisie. Wij achten het 
belangrijk dat een aanbieding allereerst op kwaliteit voor de meen/vaarde van de stad wordt beoordeeld. Het 
accepteren van het hoogste bod garandeert niet de mate van opbrengst van het programma, zowel financieel 
als vanuit de waardecreatie voor het gebied en Haarlem. Een visie en bod kunnen niet los van elkaar worden 
gezien, een indicatief bod is noodzakelijk omdat anders het risico over de slagingskans en de beoogde ambitie 
te groot is.

Op het moment dat een getrapte beoordeling plaats vindt ontstaat de kans dat er onrealistische plannen 
worden ingediend, waarbij op verschillende criteria hoog gescoord zal worden. Tevens bestaat de mogelijkheid 
dat persoonlijke voorkeur van de beoordelingscommissie hierbij doorslaggevend is. Het criteria functies is 
objectief te beoordelen, de overige punten zijn subjectief te beoordelen op basis van persoonlijke voorkeur.

Het is daarom van belang dat de combinatie van de visie en het bod te samen beoordeeld worden, waardoor 
er een garantie afgegeven wordt door de integrale ontwikkel partij. De financiële haalbaarheid en het 
realisatiegehalte moeten onderdeel zijn van de beoordeling van de marktpartijen.
Een logischere verdeling van het beoordelingskader zou zijn:

1. Functies (30%)
De planmatige indeling van het gebied weegt het zwaarst, omdat de toe te voegen functies ten aanzien van 
de visie een belangrijke meerwaarde moeten hebben. Integrale waardecreatie voor de buurt en de Gemeente 
Haarlem is hierin essentieel.

2. Stedenbouw (20%)
Om een visie tot een succesvolle ontwikkeling te brengen, is het noodzaak niet enkel te kijken naar de koepel- 
gevangenis maar het heel gebied. De ambities van de Gemeente Haarlem voor de gebiedsontwikkeling over 
het Spaarne zijn hierbij belangrijke richtlijnen.

3. Architectuur (10%)
De architectuur staat in grote lijnen al vast het is immers een monument. Transformatie is noodzakelijk binnen 
de aangegeven grenzen, maar de ontwikkeling vindt plaats in een groter gebied. Daarin zijn kwaliteit en prijs 
een meer belangrijkere drager om de ambitieniveaus van de visie te bewerkstelligen.

4. Integrale kwaliteit (20%)
De integrale kwaliteit waarborgt al tevens de in achtneming van het behoud van het monument. Tevens zal 
het vertrouwen moeten geven de visie en ambitie van het plan tot een goede ontwikkeling te brengen, waarbij 
zowel de buurt en gemeente Haarlem een belangrijke rol in spelen.

5. Financiële haalbaarheid (20%)
Het bod is zal niet doorslaggevend moeten zijn, maar wel voldoende gefundeerd zijn. Hiermee tonen de markt
partij kan aan dat het plan als integrale ontwikkel partij kan worden ontwikkeld en daarmee de kwaliteit gewaar
borgd wordt voor Haarlem.

De voornaamste risico’s tijdens de ontwikkeling worden gevormd door de reactie van de omgeving, het be
stemmingsplan en de omgevingsvergunning. Het is van essentieel belang dat de ontwikkelaar de dialoog 
aangaat met de buurt. Hiervoor dient een platform te worden gefaciliteerd waarin gesprekken worden gevoerd 
met participanten en de buurt.



Koepelgevangenis Haarlem - Input Nota van Uitgangspunten
- Tijdelijke functies -

Datum : 18 september 2015 
Aan : de heer W. van Diik 
Van

Inleiding
Ondanks dat er zeer recent 57 vluchtelingen zijn neergestreken in de Koepelgevangenis 
schetsen weerhoudt het ons niet onze ideeën zoals vorige week reeds toegelicht in ons 
telefonische overleg aan u te sturen. Misschien blijven er een aantal vluchtelingen en 
kunnen we in onze plannen inpassen. Wat in ieder geval overeind blijft is dat de 
leeggekomen Koepelgevangenis voor de stad een kans biedt om dit gesloten spaarzame 
bolwerk van ruim 20.000 rn nieuw (tijdelijk) leven in te blazen. Wij geloven dat in een 
prachtige stad als Haarlem waar veel mensen rondlopen met creatieve ideeën en dromen 
bijzondere plannen gerealiseerd kunnen worden. Wij willen ons daar graag hard voor maken 
samen met u. Met dit schrijven delen wij met u onze ideeën zodat u mee kan nemen in uw 
Nota van Uitgangspunten.

Voorstelronde
Als eerste wie zijn wij? Wij ziir t Voor in eerste instantie
"De Groot Haarlemmer". , , . , , i is ontstaan uit een -tal mensen die
in het verleden met veel plezier met elkaar gewerkt heeft en bij het bericht dat de 
Koepelgevangenis leegkomt meteen bijeen is gekomen om ons steentje bij te dragen aan 
het behoud van dit prachtige en bijzondere culturele erfgoed. Allen hebben wij een 
jarenlang en bewezen staat van dienst in o.a. cultuur, architectuur, stedenbouw, (lokaal) 
ondernemerschap en projectmanagement alsook een breed netwerk om onze ideeën bij 
gerenommeerde lokale en landelijke partijen in samenwerking op te tuigen. Wat wij voor 
ogen hebben treft u onderstaand aan. Wat ons betreft op een zo kort mogelijk termijn.

Tegengaan verloedering - ruimte voor ideeën
De gezamenlijke passie bestaat uit het respect en behoud van cultureel erfgoed. In het 
bijzonder leidt dit tot het voortzetten van het gebruik van gebouwen in hun omgeving en 
een duurzaam 2e leven te bieden. In het geval bij De Koepel willen wij het terrein weer 
onderdeel laten worden van de stad Haarlem. Jarenlang is het gebouw en haar directe 
omgeving met haar eigen micro samenleving een afgesloten stuk stad geweest. Weinig 
mensen kennen dit prachtige gebouw (landmark) van binnen. Hier moet ons inziens een 
einde aan komen en zonder barrières onderdeel worden van de stad en van de 
Haarlemmers. Met onze ideeën willen we voorkomen dat we door een (lange) periode van 
planvorming het gebouw en haar omgeving verloedert. We kennen allen de voorbeelden in 
Haarlem... Dit gebouw met iconische waarde mag niet verloren gaan voor Haarlem!

Om het gebruik van het gebouw en haar omgeving zo snel als mogelijk met een nieuwe 
functie op de kaart te zetten willen wij op een laagdrempelige manier beginnen. Wij hebben 
een lijst met partijen die bereid is deel te n^mpn pn / of een bijdrage te leveren aan onze 
ideeën. Ook hebben wij recent met het i : ' : ; . n)
onze ideeën gedeeld en hun steun gekregen. Alles met respect voor het behoud van de oude 
gebouwen en de cultuurwaarde in en voor de stad. Wij dienen hierbij geen enkel 
commercieel belang of hebben voor onszelf een verdienmodel zitten. Ook vragen wij met dit 
schrijven geen subsidie aan voor onze ideeën. Wat wel voor zich spreekt is dat we alle 
ideeën om een zo duurzaam mogelijke wijze willen realiseren.
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Onze ideeën

A. Ruimte voor cultuur
1. Theater op locatie. Grotere productie in samenwerking met Filmschuur en nationaal 

gerenomeerde partij.
2. Dependance expositieruimte ABC Haarlem en bekende landelijke musea.
3. Stand up verhalenvertellers.
4. Huurders van het cultureel centrum De Egelantier in Haarlem een plek bieden. Zij moeten 

een ander onderkomen vinden in 2016.
5. Opname stadswandelingen via ABC Haarlem.

B. Maatschappelijk/ economisch
1. Pop up restaurant met thema's. Indien mogelijk met geldinzameling goed doel.
2. (lijdelijke) plek voor studenten / vluchtelingen / kunstenaars / creatieven.
3. Broedplek voor creatieven. Laagdrempelig en niet te duur. Denk aan werkplekken, 

stageplekken, ateliers, etc.
4. Catering met bijv. inzet van geestelijk gehandicapte kinderen.
5. Kinderbibiotheek.
6. Landje van de boer, waarbij kinderen / scholieren leren waar hun eten vandaan komt.
7. Biologische markt / moestuin. Bijvoorbeeld eens per maand.

Lokaal ondernemerschap
Onze insteek is om zo veel als mogelijk lokale ondernemers een tijdelijk programma voor 
Haarlem te bieden. Wij sluiten niet uit dat er programma bij zit dat ook na de 
herontwikkeling interessant kan zijn. Op dit moment zoeken we naar uitbreiding van het 
programma dat met elkaar de juiste synergie vormt en complementair zijn. Wij hebben 
goede kennis wat er onder de lokale ondernemers leeft en welke behoefte er vanuit hen en 
de stad en de Haarlemmer is. Wij willen ook juist met u de juiste mix bepalen om het succes 
en daarmee het 2e leven van De Koepel te versterken. Alle functies zijn erop gericht dat het 
een levendig gebied wordt zonder overlast naar de buurt.

Verdere proces
Graag lichten wij onze plannen in een persoonlijk gesprek toe, waardoor u ook kennis kunt 
maken met ons en onze missie. Zoals eerde benoemd, mag het recente bericht dat de 
Koepelgevangenis een tijdelijk onderkomen gaat bieden voor vluchtelingen mag onze 
plannen niet anders maken. Mocht u nog vragen hebben voor het overleg over de Nota van 
Uitgangspunten dat u komende week met het Rijksvastgoedbedrijf en Dienst Justitiële 
Inrichting heeft, schroom niet ons te benaderen!

In afwachting op uw reactie.
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Vragen aan de marktpartijen 

30 oktober 2015

Geachte heer Kersten,

Hieronder treft u de antwoorden aan van , betrekking tot de vragen aan de
marktpartijen op grond van punt 6. als onderdeel van de markconsultatie rond de ontwikkeling van de 
koepelgevangenis in Haarlem.

Graag willen wij vooraf opmerken dat het door u genoemde ‘concept-ambitiedocument’ niet als zodanig 
beschikbaar is. Wij hebben daarom in deze fase de ‘Visie herontwikkeling koepelgevangenis’ 
aangemerkt als het concept-ambitiedocument.

Met vriendelijke groet,

6.1 DE VOORLOPIGE AMBITIIES VAN GEMEENTE EN RIJK

De voornemens zoals geformuleerd door gemeente en rijk lijken voor partijen alleen te realiseren als de 
ambities niet op voorhand al leiden tot teveel (ruimtelijke) beperkingen én als duidelijk is welk doel de 
ambities dienen. Aangezien het Koepelcomplex van een uitzonderlijk kaliber en een uitzonderlijke 
statuur is, dienen zowel de gemeente als het rijk open te staan voor stedenbouwkundige innovatie die 
verder gaat dan een gangbare invuloefening op basis van bestaande uitgangspunten. De opgave is 
immers complex en de inzet hoog.
In onze visie zijn het koepelcomplex én de plek in de stad zodanig uniek, dat ook moet worden gekeken 
naar niet-voor de hand liggende ruimtelijke oplossingen. De durf om op zoek te gaan naar de best 
passende oplossing in plaats van de beste onder gangbare oplossingen moet onderdeel zijn van de 
projectopzet. Een grote bedreiging voor het welslagen van het oroiect op lange termijn, ligt in een te 
conservatieve afkadering van het project op korte termijn. Wat , betreft staat een (te) conservatieve 
set van uitgangspunten en ambities op gespannen voet met de ambitie om de koepel integraal 
onderdeel te laten zijn van een Haarlem dat zich een nadrukkelijker positie verwerft in de MRA.
Kort gezegd: door ambities op voorhand te concretiseren, wetende dat ideeën van inschrijvers erg 
uiteen kunnen lopen, bestaat de kans dat de betere oplossingen worden uitgesloten nog voor aanvang 
van het biedproces.

ziet daarom graag dat als leidraad van het ambitiedocument wordt genomen dat een heldere en 
allesomvattende visie op de koepel in combinatie met de positie van de stad Haarlem binnen de MRA 
en de wijze van ontwikkelen het vertrekpunt is van een verdere beoordeling. Andere ambities zouden 
ondergeschikt moeten zijn aan de wijze waarop de visie aansluit bij het verder bouwen aan de stad.

Beperkende ambities kunnen in dit geval zijn het zichtbaar houden van de buitengevel van de koepel 
zelf en de bestaande toegangsbeleving tot het complex. Ook zou het kunnen dat de echte kracht juist 
schuilt in de binnenzijde van het gebouw, als voorwaardelijke expressie van het panoptische ontwerp 
dat heeft geleid tot de typische opzet van de koepel. Ook het vasthouden aan composities van ruimten 
en gebouwen kan op gespannen voet staan met het toevoegen van een nieuwe laag aan het bestaande
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complex. Er lijkt een tegenstelling in het concept-ambitiedocument te ontstaan wanneer aan de ene 
kant wordt gesteld dat de ruimte rondom de koepel van waarde is en vervolgens wordt betoogd dat juist 
afstand van de koepel noodzakelijk is om het geheel waar te nemen. Wat is belangrijker: het silhouet en 
de begrenzing van de rand van het gebied of de individuele gebouwen op lager schaalniveau en de 
onderlinge verhoudingen?
Of er een metropolitane functie moet komen die een groot internationaal publiek aantrekt wagen wij te 
betwijfelen. Een dergelijke ambitie neigt naar grootschaligheid, terwijl iedere functie dient te passen bij 
de plek én in de stad waar deze wordt gerealiseerd. Haarlem kenmerkt zich door kleinschaligheid en 
veelzijdigheid. Het zijn deze kenmerken die Haarlem maken tot een sterk merk in de metropoolregio.
Het toevoegen van één enkele metropolitane functie zou hier mogelijkerwijs eerder afbreuk aan doen 
dan hieraan een bijdrage leveren.
De kracht van het Koepelcomplex komt optimaal tot zijn recht als aan dit unieke karakter van Haarlem 
een bijdrage kan worden geleverd; kleinschaligheid, herkenbaarheid en laagdrempeligheid. De 
uitdaging is het versterken van de stedelijke lappendeken, met daarin elementen die een aanvulling zijn 
voor de binnenstad.

De huidige monumentale status van het complex maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk, om een plan te 
ontwikkelen dat recht doet aan de gestelde ambities. Zo werkt de aanwijzing van de buitenmuur als 
monument in hoge mate beperkend bij de openstelling van terrein en complex. Het is (ons) niet duidelijk 
of een ingreep kan plaatsvinden waarbij een deel van de buitengevels van het hoofdgebouw en 
gebouwen 2,3 en 4 niet langer zichtbaar zou zijn. Ook de beschrijving van de kathedrale beleving zou 
wat betreft, breder mogen. Het staat nu in het document als beschrijving van de huidige opzet, 
maar het zou in de toekomst ook juist heel interessant kunnen zijn om het kathedrale effect verder te 
dramatiseren en op een andere wijze te laten terugkomen in het ontwerp. Wij achten het derhalve 
verstandig als de RCE meekijkt in het proces vanuit de gedachte ‘behoud door ontwikkeling’ en als 
plannen op die kwaliteiten worden beoordeeld. In dat geval ligt voor de hand dat de monumentale 
status die waarborgt dat het object behouden blijft niet rigide wordt toegepast, maar dat deze zodanig 
wordt uitgelegd dat bijvoorbeeld de iconische waarde van het gebouw en/of de uitstraling naar de 
voorzijde veilig zijn gesteld.

Uit het document blijkt niet of er een uitgebreidere visie bestaat op de wijze waarop de herontwikkeling 
van de koepel bij zou moeten dragen aan een stevigere positie van Haarlem in de MRA. heeft daar 
een eigen visie op, in hoeverre deze past bij de (eventuele) ambitie van de stad dient nader te worden 
bekeken. Ongeacht of er op dit punt al een eigen visie bestaat, vinden wij dat het ambitiedocument in 
ieder geval de resultaten van een analyse van de huidige positie van Haarlem dient te bevatten. 
Stedenbouw en architectuur is één ding, een scherpe keuze op programmatisch niveau is net zo 
belangrijk. Inschrijvers moeten tot op het bot worden uitgedaagd om de ontwikkeling binnen te halen en 
dat kan alleen op basis van een allesomvattende visie op koepel en stad. Er moet vooral niet de indruk 
worden gewekt dat de RVB makkelijk van het gebouw af zou willen. Nee. De markt moet diep gaan om 
het terrein te mogen verwerven en exploiteren. Deze plek ontwikkelen moet wat ons betreft worden 
gepresenteerd als voorrecht en dat zou in het ambitiedocument tot uiting moeten komen.

Ook zouden we in het ambitiedocument graag een nadere toelichting zien over de voorwaarden waarop 
de Koepel in de omgeving verknoopt dient te worden en over de rol die de gemeente (ook na de 
verkoop) bereid is te vervullen bij het project c.q. bij de omgeving.
In geval de gemeente dit nu nog niet kan aangeven, zouden wij graag zien dat het ambitiedocument 
inschrijvers prikkelt om hier zelf een visie op te ontwikkelen.

heeft hierover een eigen visie, maar aangezien het ambitiedocument hierover geen informatie 
bevat kunnen wij onvoldoende inschatten of deze aansluit bij hetgeen de gemeente voor ogen heeft. 
Denk daarbij aan (het aanleggen van) waterlopen (Papentorenvest, deel Oostersingelgracht), het 
meedenken over het parkeeroplossingen en/of het fungeren als klankbord voor de wijze waarop 
ingrepen het welzijn van de stad bevorderen.
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6.2 FUNCTIONELE INVULLING LOCATIE EN VOORGESTANE HERONTWIKKELPROCES

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

De doelgroepen zijn divers, maar in ieder geval stedelijk. De moderne stedeling die geen duidelijk 
onderscheid meer kent tussen wonen en werken, plaats of tijd. En de stedeling die vooral ook kan en 
wil presteren. De stedeling die innoveert en midden in zijn netwerk wil wonen en werken. En ook de 
stedeling die de stad waardeert vanwege het contrast van de stad - waarbij een dichte stedelijke 
invulling van het complex in contrast staat tot de openheid van het zeer nabij gelegen Spaarne.
Daarbij denken we expliciet niet in traditionele doelgroepen (gezinnen, senioren, etc.). Deze groepen 
zijn reeds ruimschoots vertegenwoordigd in Haarlem en voegen weinig toe aan het versterken van de 
stad vanuit de kern.

gaat ervan uit dat er bij een nieuw ontwerp maximaal ca. 30.000m2 bvo beschikbaar zal zijn, naast 
de te behouden monumenten. Hierdoor is een zeer grote diversiteit mogelijk in korrelgrootte, grootte 
van functies, prijsniveau en stedenbouwkundige expressie. Het concept gaat uit van een graduele 
ontwikkeling over de tijd, en die als zodanig meegroeit met de stad. Het is daarom op voorhand 
onmogelijk om precies te voorspellen hoeveel m2 aan welke functie zal toekomen. Deze vraag zal 
vanuit de stedelijke markt zelf moeten voortkomen.

: gaat nadrukkelijk uit van multifunctioneel gebruik. Een monofunctie van deze omvang doet geen 
recht aan de stad Haarlem en vergroot het risico voor de stad op het mislukken van het project als een 
enkele gebruiker vertrekt, met directe leegstand als gevolg. Dat is niet goed voor de koepel en niet goed 
voor de stad. Multifunctioneel gebruik sluit veel beter aan op het karakter van de stad, zorgt voor 
spreiding van risico’s en maakt de koepel bereikbaar voor grote groepen Haarlemmers.

Het huidige concept gaat uit van een volledige openbare dooradering van het complex, met de koepel 
als stralend middenplein. De eerder genoemde cellen zijn privaat eigendom en niet toegankelijk. De 
nieuwe straten binnen het complex zijn vrij toegankelijk en vormen een aanvulling op het bestaande 
stedenbouwkundig weefsel. Wat betreft het handhaven van gebouwen, gaan we uit van gefaseerde 
sloop van alle niet-monumentale delen van de gebouwen. Sommige gebouwen zullen deels worden 
ingebouwd in de cellenstructuur. De iconische waarde van de koepel zelf en de beleving vanuit de 
lange lijnen van de stad worden benadrukt. Het kathedrale effect wordt nadrukkelijk meegenomen in het 
ontwerp, doch niet in de meest strikte zin denkbaar.

Het ontwerp sluit aan op de omgeving door de nieuw toe te voegen straten te koppelen aan het huidige 
weefsel, door de voorzijde van het complex de uitstraling terug te geven die ooit was bedoeld en vooral 
door het gebied te openen zodat de buurt niet ophoudt aan de Papentorenvest, maar juist wordt 
verbonden met Harmenjansweg/Oerkap/Nieuwe Energie. Voorwaarden voor ontwikkeling zijn wat ons 
betreft het aanleggen van de beoogde waterloop aan de Papentorenvest en een deel van de
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Oostersingelgracht en de mogelijkheid om op grond van de gemeente en/of NedTrain medegebruik 
mogelijk te maken van een parkeervoorziening.

De motivatie van om het complex te herontwikkeien is simpel: wij leven zelf in de stad Haarlem en 
zijn ervan overtuigd dat het complex alleen succesvol ontwikkeld kan worden als de koepel van alle 
Haarlemmers wordt. . zou het voor de stad bijzonder jammer vinden als een enkele grote 
ontwikkelaar of een enkele grote gebruiker op het terrein zou huisvesten. Deze plek vraagt om een 
uniek concept met een hoge ambitie waar de stad als geheel beter van wordt. Wij hebben sterk het 
gevoel dat daarom een groot draagvlak nodig is onder zowel Haarlemmers als gemeente, en waarbij 
alle belanghebbenden betrokken dienen te worden.
Wij zijn in staat het traject op een intensieve, transparante en persoonlijke manier te begeleiden met 
oog voor detail en flexibiliteit, met telkens de vraag in het achterhoofd: waar wordt de stad Haarlem 
(nog) sterker van? Een traject waarvan we inzien dat het vraagt om betrokkenheid op lange termijn om 
ook in een later stadium de groei te kunnen evalueren en regisseren.

betrekt veel partijen bij de ontwikkeling. Uiteraard is dat het RVB als verkopende partij, maar ook 
de wijkraad en breder geïnteresseerden. De wijkraad omdat iedere verandering aan het bestaande 
beeld van de koepel een verandering is die goed moet worden afgestemd met buurtbewoners. De 
breder geïnteresseerden om een sterk netwerk te bouwen als voorloper op de uiteindelijke diverse 
invulling van het complex en om ook bottom-up initiatieven voor tijdelijk gebruik te genereren. Maar veel 
belangrijk nog: de gemeente Haarlem. We kunnen ons niet voorstellen dat het complex wordt 
ontwikkeld zonder de gemeente blijvend in het proces te betrekken, zodat tijdens de ontwikkeling 
doorlopend afstemming kan worden gezocht over de effecten op de stad van iedere ingreep of invulling. 
Het gebruik van de koepel als kickstarter voor de verdere vervolmaking van Haarlem is onze ambitie en 
daar zijn we helder over.

neemt graag tijdelijk gebruikers over van het RVB mits het tijdelijk gebruik de ontwikkeling niet in 
de weg staat. In dit opzicht zouden we graag inzicht hebben in de jaarlijkse beheerkosten zodat 
bekeken kan worden welke huurinkomsten daar tegenover dienen te worden gezet.
Verval van een Rijksmonument is misdadig. Daarom wil zorgen dat adequaat onderhoud wordt 
gepleegd tijdens het tijdelijke gebruik van het complex, vanuit inkomsten uit verhuur. Staat het RVB 
(bijvoorbeeld) open voor een tijdelijke theaterfunctie?

6.3 DE FINANCIËLE HAALBAARHEID

Partijen wordt gevraagd naar de financiële haalbaarheid van de herontwikkeling
1. Wanneer is er voor u sprake van een haalbare ontwikkeling en wat betekent dat voor de 
verkoopwaarde van het complex?

Een haalbare ontwikkeling vereist duidelijkheid over toekomstige investering(en) én het vooruitzicht op 
een rendabele exploitatie.
Teneinde duidelijkheid te krijgen over toekomstige investering zullen betrokken partijen, waaronder het 
Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Haarlem, zich derhalve op voorhand moeten committeren aan het 
ontwikkelplan (inclusief voorgenomen bestemmingsplan) en aan nader overeen te komen eigendoms- 
en zeggenschapsverhoudingen.

Het vooruitzicht op een rendabele exploitatie is afhankelijk van de initiële investering die gedaan moet 
worden, die in hoge mate afhankelijk is van de bouwkundige staat van het koepelcomplex.
De initiële investering bestaat omvat zowel verkoopprijs als investeringen van bouwkundige aard. 
Teneinde de toekomstige exploitatie rendabel te maken, betekent dit dat 'verkoopwaarde’ en 
‘bouwkundige investeringen’ zich tot elkaar verhouden als communicerende vaten.
Dientengevolge kan een hogere verkoopwaarde worden gerealiseerd door de verkoopwaarde (deels) te 
relateren aan de ontwikkeling van de grondwaarde c.q. aan het in de toekomst gerealiseerde 
exploitatieresultaat.
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2. Welke rol kunnen het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente spelen In het financieel haalbaar maken 
van de herontwikkeling of het vergroten van de financiële haalbaarheid?

Voor zowel Rijksvastgoedbedrijf als voor de gemeente geldt dat zij zich voor (de start van) de 
ontwikkeling dienen te committeren aan het ontwikkelplan (inclusief bestemmingsplan) en de nader 
overeen te komen eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen. voorziet een
ontwikkeltraject waarin voor zowel het Rijksvastgoedbedrijf als voor de gemeente en zodanige positie 
wordt gecreëerd, dat de betrokkenheid en zeggenschap op de juiste manier gewaarborgd zijn.
Daarbij is van zins om het koepelcomplex gefaseerd te ontwikkelen.
De financiële haalbaarheid kan worden vergroot door de verkoopwaarde te relateren aan de 
toekomstige grondontwikkeling en/of het toekomstige exploitatieresultaat, en door gefaseerde 
betalingen toe te staan in een tempo gelijk aan het (gefaseerde / gerealiseerde) ontwikkelplan.

3. Hoe kijkt u aan tegen de financiering van de herontwikkeling en wat verwacht u hierbij van het 
Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente en/of andere partijen?

De ambitie van om activiteiten in het Koepelcomplex organisch te laten
ontstaan, vraagt om een gemengde bestemming én vraagt om een gefaseerde ontwikkeling.
De Koepelgevangenis is onderdeel van het cultureel erfgoed van Haarlem. Mede dankzij omvang en 
aangezicht hebben de inwoners van Haarlem zich geestelijk eigenaar van het complex gemaakt.

i wil inwoners van Haarlem(en omgeving) de mogelijkheid bieden om, ook 
gedurende de ontwikkeling, invloed uit te oefenen op de ontwikkelrichting van het koepelcomplex.
Er bestaan verschillende manieren waarop invloed vanuit de omgeving kan worden georganiseerd. 
Welke van deze manieren het best past in dit specifieke geval hangt mede af van de positie die het 
Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente voor zichzelf voorzien. Voor investeerders is het zaak dat hierover 
tijdig duidelijkheid bestaat.

Naast eigen vermogen zal de (initiële) investering deels worden gefinancierd met vreemd vermogen.
Wij verwachten van de gemeente en/of het Rijksvastgoedbedrijf dat er gesproken kan worden over (de 
voorwaarden van) een eventuele garantstelling op het moment dat overeenstemming is bereikt over het 
ontwikkelplan, het investeringsplan, de investeringshorizon en de toekomstige exploitatie.

4. Hoe verhoudt zich dat tot de eventuele afnamevoorwaarden en betaalmomenten?

In geval van (een vooruitzicht op) een rendabele exploitatie hoeft dit niet van invloed te zijn.
Op basis van het ontwikkelplan van zullen betaalmomenten worden
afgestemd op de gefaseerde ontwikkeling van het Koepelcomplex.
Ter illustratie geven wij een voorbeeld van een afspraak om (mijlpaal)betaling te doen zoals deze 
vormgegeven zou kunnen worden:

het moment van eigendomsoverdracht (10%), 
het onherroepelijk worden van bestemmingsplannen (40%), 
het onherroepelijk worden van de bouwvergunning (40%), en 
de definitieve oplevering van de ontwikkeling (10%).

5. Ziet u de mogelijkheid tot de doorverkoop van onderdelen van het koepelcomplex aan andere 
marktpartijen en om welke onderdelen gaat het hierbij?

. voorziet een gemengde bestemming voor het koepelcomplex, teneinde het 
organische ontstaan van activiteiten te faciliteren.
Voor dat deel van het koepelcomplex dat de bestemming ‘wonen’ krijgt, geldt dat

voornemens is deze te verkopen aan particulieren en een woningbouwvereniging. Ook 
voor gebouwen met een andere bestemming geldt dat de mogelijkheid van verkoop bestaat.
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Voor ieder van de te verkopen bouwwerken geldt dat nader dient te worden bezien aan welke partijen 
en tegen welke voorwaarden de verkoop plaats kan vinden.

6.4 HET VERKOOPPROCES INCLUSIEF VOOWAARDEN

Het verkoopproces zoals beschreven in de hoofdstukken 4.1. en 4.2. van het conceptconsultatie- 
document beoogt (gelijk de rest van het document) het beste uit de markt te halen en daar nieuwe 
kaders mee te vormen zodat op een eerlijke wijze kan worden getoetst gedurende het verloop van de 
selectieprocedure (stappen 7. en 9.).

De nieuwe kaders, althans niet alle kaders, moeten vooral niet te stringent worden geformuleerd.
Er moet ruimte zijn om plannen waar niet de hoogste grondwaarde onder zit toch als winnend naar een 
volgende ronde te laten gaan en uiteindelijk als winnaar te laten zegevieren, De winnende Visie moet 
beoordeeld worden in samenhang met de financiële haalbaarheid daarvan.
De stappen 6., 7., 8. en 9. uit het schema in hoofdstuk 4.1. moeten bij voorkeur gebundeld worden.

Bij het gemeenschappelijk streven naar een zo kwalitatief mogelijk gerealiseerd plan is druk van geld bij 
een (te) hoge prijsbieding in de cash-flow van een grond- en opstalexploitatie verzengend. In de 
beoordeling met duidelijke en transparante EMVI-criteria moet het mogelijk zijn een exceptioneel goed 
plan te laten winnen terwijl daar up-front niet de hoogste grondwaarde tegenover staat. Een 
nabetalingsregeling ten gunste van gemeente en rijk moet tot de mogelijkheden behoren.

Bij verkoop door het RVB moet inzichtelijk zijn welke ‘lijken’ er in de kast zitten; hoeveel asbest zit er in 
gebouwen en de grond? Hoeveel andere milieuvervuiling kan men verwachten? Welke andere 
onderzoeken moeten worden gedaan om bestemmingswijziging mogelijk te maken (milieuzonering, 
geluid, invloed Waarderpolder en andere omliggende bebouwing, flora/fauna, MER-plicht, etc).
Er zijn reeds vele aanpassingen van het complex gedaan. Kunnen de bouwtekeningen in 1 set 
beschikbaar worden gesteld in het biedboek?

Aan projectontwikkeling kleven risico’s. Hoe minder risico’s er zijn des te zekerder de waarde van de 
grond. Omdat risico’s en de opbrengstbehoefte groot zijn terwijl ook de kwaliteit hoog gehouden dient te 
worden, zou het onze insteek zijn om te ontwikkelen met voortvarendheid EN oog voor procedures die 
goed en grondig moeten worden doorlopen. Niks forceren, omwonenden / belanghebbenden 
consulteren (conform gemeentelijk beleid) en de gemeenteraad meenemen in deze bijna organische 
ontwikkeling. Het is de kunst om dat proces goed te doorlopen. De gemeente moet er open voor staan 
om die uitdaging samen aan te gaan. Samen uit, samen thuis. Samen de ontwikkelrisico's en samen de 
opbrengsten delen. Dit uiteraard op transparante wijze voor zowel gemeente als voor investeerders.
Op het moment dat risico’s zich openbaren ontstaan vaak meningsverschillen over grondwaarde. 
Dergelijke meningsverschillen gaan veelal gepaard met juridische procedures, wat weer op gespannen 
voet staat met de wens om het ontwikkeltempo hoog te houden. Door ontwikkelrisico’s te delen kan 
ongewenste vertraging worden voorkomen.
Afhankelijk van de afspraken tussen RVB en gemeente moet een verdeelsleutel worden bedacht voor 
winst en risico. Investeringen worden waar mogelijk opgebracht door slow-money, want alleen op die 
manier (de Vancouver-methode) kan de Koepel een succes worden; rustig en grondig met overheids- 
en burgerparticipatie.

vindt het lovenswaardig dat gekozen is om te werken met EMVI-criteria. Met een EMVI-selectie 
haal je immers het beste uit de markt en draait het niet alleen om de hoogste bieding.
Deze criteria worden echter zodanig gehanteerd dat niet duidelijk is hoe de uitkomsten hiervan zich 
verhouden tot de prijsbieding. Gezien de maatschappelijke impact die de ontwikkeling van het 
Koepelcomplex kan hebben op Haarlem (en omgeving), zijn wij van mening dat een vervolgselectie op 
prijs niets anders mag zijn dan een toetsing van de haalbaarheid van het plan dat als beste uit de bus 
komt.
Dit om te voorkomen dat een hogere bieder met een minder plan alsnog als winnaar uit de bus komt.
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Verkoop en herontwikkeling Koepelgevangenis Haarlem

Vragen aan marktpartijen

De voorlopige ambities van de gemeente en het Rijk
1.

2.

3.

4.

5.

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?

■ Wij schatten in dat het oplossen van parkeren op eigen terrein een 
uitdaging wordt;

* De programmatische aspecten voor de gebouwen (thema’s en functies) zijn 
helder en bieden voldoende mogelijkheden;

* De functionele invulling van de Koepel (lees: de mogelijkheden van het 
inpassen van een nieuwe functie in het monument) is essentieel voor de 
haalbaarheid van de herontwikkeling.

Bevinden er zich volgens u tegenstrijdigheden in de ambities van de gemeente en 
het Rijk en om welke tegenstrijdigheden gaat het dan?

■ Ja, u schetst een hoge ambitie met betrekking tot de gewenste kwaliteit van 
het herontwikkelingsplan. Tegelijkertijd vindt de laatste fase van de gunning 
enkel plaats op hoogste prijs. Dit levert tegenstrijdige belangen op.

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?

■ Het is onvoldoende bekend hoe de Rijksdienst Cultureel Erfgoed aankijkt 
tegen het aanpassen van de monumentale Koepel ten behoeve van een 
nieuwe functie. Zoals bekend zijn er 2 stromingen binnen RCE waarbij de 
ene stroming is voor behoud en minimale aanpassingen en de andere voor 
het geschikt maken van het monument voor een nieuw leven en waarbij de 
originele opzet goed wordt gedocumenteerd. Graag zouden wij van RCE 
willen vernemen in welke mate de Koepel mag worden aangepast.

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? Wat wordt gemist in het 
Concept-ambitiedocument dat van belang is voor de toekomstige herontwikkeling?

■ Zie bovenstaande, de uitdaging ligt vooral in de mogelijkheden of 
belemmeringen die aan de herontwikkeling van het monument worden 
gesteld.

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

* De gemeente heeft nadrukkelijk de ambitie om met deze herontwikkeling 
ook de omgeving kwalitatief te verbeteren. Wij zouden graag zien dat het 
ambitieniveau van de gemeente scherper wordt weergegeven en dat de het
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minimaal acceptabele kwaliteitsniveau nader in beeld wordt gebracht, 
omdat de kwaliteit van de openbare ruimte en de wijze waarop het 
parkeervraagstuk kan worden opgelost gepaard gaat met investeringen die 
ten koste gaan van de verdiencapaciteit van de herontwikkeling en 
daarmee ook van invloed zijn op de te bieden koopsom. Voorgesteld kan 
worden om de aspecten van koopsom en plankwaliteit even hoog te 
waarderen, waarbij het Rijksvastgoedbedrijf een bodemprijs kan stellen 
zodat haar opbrengsten zijn gewaarborgd.

■ Om de kwaliteit van de omgeving te optimaliseren zal de gemeente in de 
herontwikkeling nadrukkelijk moeten samenwerken met de ontwikkelende 
partijen. Is het mogelijk dat de gemeente de voor haar belangrijke 
uitgangspunten voor een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar van 
tevoren kenbaar maakt?

De functionele invulling van de locatie en het voorgestane 
ontwikkelingsproces

Programma
1. Welk concept voor het gehele complex en/of de koepel staat u voor ogen op deze 

locatie?
■ 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.

2. 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,.......)?

■ Gebied wordt geïntegreerd in de omgeving, is levendig. Het huidig 
besloten karakter van het gevangenisterrein wordt open.

3. Wie is/ zijn uw doelgroep(en)?
« De doelgroep zal aansluitend zijn bij de woon- en gebiedsvisie van de 

gemeente: een combinatie van wonen en werken
4. Aan welke aantallen en m2’s per functie denkt u globaal?

■ Dit is nader te bepalen.
5. 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?

■ In beginsel zal het parkeren bovengronds en op eigen terrein worden 
gerealiseerd.

6. Geeft u de voorkeur aan enkelvoudig of multifunctioneel gebruik voor het complex 
of de onderdelen daarvan?

■ Wij geven de voorkeur aan multifunctioneel gebruik.
7. Bent u voorstander van het openen van het complex en/of de gebouwen of denkt 

u meer aan een gesloten complex?
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■ Het complex dient een meer open karakter te krijgen (open in zijn 
beslotenheid)

8. Welke gebouwen/elementen wilt u handhaven, aanpassen of verwijderen?
■ Cluster de Koepel handhaven (gebouwen 1 t/m 4); Cluster de Vest deels 

handhaven en Cluster Nieuwbouw na 1961 slopen
9. Hoe sluit de herontwikkeling aan op de omgeving en welke ontwikkeling in de 

omgeving is nodig voor een geslaagde herontwikkeling?
■ Tijdens het herontwikkelingsproces en na de realisatie zal de potentie van 

de locatie, als strategische stepping stone tussen de Oostradiaal en de 
binnenstad van Haarlem, optimaal benut dienen te worden. Behalve een 
openbaar karakter en een gemengd stedelijk programma dient bij 
herontwikkeling ook nadrukkelijk aandacht te zijn voor de langzaam 
verkeerroutes langs en door het gebied.

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

herontwikkeling?
* Behoud van een prachtig monument De Koepel;
* Laten zien dat herontwikkeling van dit monument mogelijk is in een 

stedelijk gebied;
■ Veel ervaring met herontwikkeling, renovatie van monumenten;
* Veel ervaring met gebiedsontwikkelingen;
■ We zijn nauw betrokken bij Haarlem: bij de ontwikkeling van Haarlem (ook 

in andere gebieden) als bedrijf en als inwoners.
2. Welke partij(en) gaat u daarbii betrekken?

* Naast wijzelf ^ j) en .(als
ontwikkelaar, bouwer) zullen we een belegger aan ons binden.

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

■ overleg met gemeente en RCE in Q1-2016
■ opstellen uitgangspunten tender en selectiecriteria in Q2-2016
■ start verkooptender in Q2-2016
■ Selectie van 3 partijen voor 2e ronde ‘Planvorming’ in Q3-2016 
« Planvorming in Q3 / Q4 2016
■ Indienen bod eind Q4-2016
« Opstarten RO-procedures in 1e helft 2017
■ Start bouw 2e helft 2017.
■ Ingebruikname in 2018

4. Welke rol kan de gemeente spelen in het herontwikkelingsproces om de 
herontwikkeling haalbaar te maken?

■ Bestemmingsplanwijziging.
■ Omgevingsvergunning
■ Infrastructurele aanpassingen
* Ruimtelijk (groen) inrichtingen

5. 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
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bepaalde condities (bv. niet verkoop belemmerend) lijdelijk 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 kijkt 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?

■ Een overname van het tijdelijk beheercontract van het RVB is 
bespreekbaar.

6. Ziet u een mogelijkheid tot de doorverkoop van onderdelen van het
koepelcomplex aan andere marktpartijen en om welke onderdelen gaat het 
hierbij?

■ Hier zien wij mogelijkheden voor, voor wat betreft de directeurswoningen 
die reeds aanwezig zijn.

De financiële haalbaarheid
1. Wanneer is er voor u sprake van een haalbare ontwikkeling en wat betekent dat 

voor de verkoopwaarde van het complex?
* Er is sprake van een haalbare ontwikkeling zodra een gedegen 

inschatting kan worden gemaakt of beoogde functies technisch en 
vergunning-technisch kunnen worden ingepast en sprake is van een 
positief financieel resultaat.

2. Welke rol kunnen het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente spelen in het 
financieel haalbaar maken van de herontwikkeling of het vergroten van de 
financiële haalbaarheid?

* Van tevoren zouden wij graag een overleg initiëren met de gemeente over 
de inrichting van de openbare ruimte, het wijzigen van het 
bestemmingsplan en de stedenbouwkundige visie op het plangebied. 
Daarnaast zouden wij graag in overleg treden met RCE over de mate 
waarin het monument kan worden aangepast en geschikt kan worden 
gemaakt voor een tweede leven.

3. Hoe kijkt u aan tegen de financiering van de herontwikkeling en wat verwacht u 
hierbij van het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente en/of andere partijen?

■ Afhankelijk van de koopsom geniet een betaling en afname van de 
objecten na afgifte van bestemmingswijziging de voorkeur.

4. Hoe verhoudt zich dat tot de eventuele afnamevoorwaarden en betaalmomenten?
■ Nader te bepalen

5. Hoe kijkt u aan tegen zekerheidssteliing bij een voorwaardelijke verkoop en/of een 
gefaseerd herontwikkelingsproces?

* Nader te bepalen
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Het verkoopproces inclusief voorwaarden
6. Hoe kijkt u aan tegen het verkoopproces? Welke onderdelen kunt u 

ondersteunen of belemmeren u in uw herontwikkelingsvisie?
» Wij beschouwen het als positief dat er geen losse verkoop van

onderdelen plaatsvindt, maar dat een doorverkoop van de onderdelen 
wel tot de mogelijkheden behoort.

7. Hoe kijkt u aan tegen de getrapte beoordeling van kwaliteit en prijs?
* Wij ervaren het getrapte verkoopproces als zeer belemmerend, In een 

project met een dergelijk ambitieniveau als deze zouden kwaliteit en 
prijs met elkaar afgewogen dienen te worden tot in de laatste fase.

» Voorstel 1: indien de uiteindelijke verkoop plaatsvindt aan die partij die 
het hoogste bod doet aan het RVB wordt feitelijk geen waarde 
toegekend aan de beoogde kwaliteit van het plan / de herontwikkeling 
en eventuele meerwaarde die dit kan hebben voor de gemeente 
Haarlem. Is het mogelijk om de systematiek van het beoordeling van 
de ’beste’ bieding aan te passen waarbij een drempelwaarde wordt 
opgenomen als minimale verkoopwaarde en dat een bieding als dan 
wordt beoordeeld op aspecten van meerwaarde in financiële zin (lees: 
een hogere koopsom) en in kwalitatieve zin (lees: een kwalitatieve 
bijdrage aan inrichting openbare ruimte, faciliteren van 
maatschappelijke voorzieningen ed.).

■ Voorstel 2: Vraag eerst een ontwikkelvisie uit aan marktpartijen. Uit de 
inzenders kunt u dan bijvoorbeeld 3 partijen selecteren die de visie 
verder mogen brengen naar een businesscase, waar zij een 
vergoeding voor ontvangen. Uiteindelijke gunning kan dan 
plaatsvinden op basis van een EMVI afweging.

8. Aan welke verkoopvoorwaarde moet door het Rijksvastgoedbedrijf worden 
voldaan om over te gaan tot een verkoop en welke voorwaarden zijn voor u 
niet werkbaar?

■ Nader te bepalen
9. 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?
» Wij zien een groot risico in de tegenstrijdige belangen van de 

verschillende partijen (hoogste prijs, beste omgevingskwaliteit et 
cetera) en de onduidelijkheid daarin over de uiteindelijke 
besluitvorming van de verkoop. Wij zouden daarom graag zien dat 
deze partijen gezamenlijk een sterk verkoopproces neerleggen, 
waarbij de criteria meetbaar worden gemaakt en de minimumeisen 
inzichtelijk zijn.

10. 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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De wegingsfactoren zijn redelijk, maar de criteria zijn niet meetbaar 
gemaakt. Het feit dat er geen limiet wordt gesteld aan het aantal te 
selecteren partijen voor de prijsbieding op basis van kwaliteit óf 
concrete minimumeisen aan de te halen kwaliteit worden gesteld, 
maakt het risicovol deel te nemen aan deze fase met een ambitieus 
plan, wetende dat het risico groot is dat een partij met een minimum 
ambitieniveau toch mee kan dingen aan de prijsbieding en dan 
waarschijnlijk een hogere verkoopprijs kan bieden.




