
                                                                                                        
 

MOTIE  Het BESTE universitair onderwijs in Haarlem, geen 

discriminatie of voortrekkerei.  

De raad bijeen tijdens de raadsvergadering van 14 juli 2016, 

Overwegende dat: 

 In navraag over hoe het proces omtrent de koepel zal verlopen er op technische 
vragen geantwoord is: 
  
“6: Om transparant te zijn, maakt de gemeente het voornemen bekend om het 
complex te kopen van het rijk en door te verkopen aan Panopticon met het doel 
realiseren van universitair onderwijs. De gemeente start dus geen selectie/ doet geen 
uitvraag naar andere partijen (zijn we niet verplicht want geen overheidsopdracht) 
maar meldt het voornemen wel openbaar. Dan hebben andere partijen de kans om 
bezwaar te maken op het voornemen, en eventueel een kort geding aan te spannen. 
Als er geen bezwaar komt voor de levering van het complex kan Panopticon gewoon 
door.  Als er wel bezwaar komt, gaat de verkoop on hold. De gemeente laat 
dan onderzoeken of er juridische grond is voor het bezwaar. Indien de bezwaarmaker 
aantoonbaar, en tegen dezelfde of betere voorwaarden ook universitair onderwijs kan 
en wil realiseren in het complex De Koepel, treed de gemeente in overleg met het 
Rijk hoe tot een keuze tussen partijen te komen. 

 
 
Mede overwegende dat: 
 

 Het antwoord te begrijpen is als het ALLEEN over DEZELFDE voorwaarden gaat. 

Alleen wanneer een andere partij onder exact dezelfde voorwaarden ook 

universitair onderwijs kan en wil realiseren is het te begrijpen dat de gemeente 

met het rijk in gesprek gaat. 

 Het antwoord NIET te begrijpen is wanneer een andere partij zelfs tegen 
BETERE voorwaarden ook universitair onderwijs kan en wil realiseren in het 

complex De Koepel. Dat de gemeente dan met het Rijk wil praten om dan nog 
te moeten bepalen hoe men tot een keuze komt is uiterst merkwaardig. 
Het uitermate logisch is dat als er een duidelijk betere aanbieding komt om 
universitair onderwijs te leveren, men niet toch nog probeert aan de eerste 
partij Panopticon vast te houden. Dat lijkt dan wel erg op vriendjespolitiek. 
  

Verzoekt het college: 

Onomwonden uit te spreken dat Haarlem gaat voor het beste universitaire onderwijs 

onder de beste voorwaarden ongeacht welke aanbieder dat realiseert. 


