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Kernboodschap Het gebouwencomplex de Fietsznfabriek is eigendom van de gemeente Haarlem en 

staat op de verkooplijst. Het complex is voorbestemd om herontwikkeld te worden. 
Conform de planning in de raadsjaaragenda wordt met deze nota het 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) vastgesteld door de raad. Het 
doel van het vaststellen van het SPvE is om marktpartijen meer zekerheid te bieden 
over hun investering in het complex en de gemeente meer zekerheid over de 
kwaliteit van de ontwikkeling. De gemeenteraad is bevoegd het SPvE vast te 
stellen.

Behandelvoorstel voor 
commissie

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere 
besluiten

Niet van toepassing

Besluit College 
d.d. 30 mei 2017

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,

Besluit Raad
d d. ...2 0 JUL 2017
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem besluit:

1. Het SPvE ‘de Fietsznfabriek’ Haarlem vast te stellen.

Met inachtneming van de aangenomen amendementen en moties tijdens de 
vergadering van 20 juli 2017

de griffier, ____ de voorzitter,



4. Argumenten
Door het vaststellen van het SPvE wordt de kwaliteit van de ontwikkeling verbeterd 
Volgens het bestemmingsplan (Papentorenvest 2008) mag op de plek van de oude drukkerij 
tot 7 meter hoog gebouwd worden terwijl de drukkerij 10 meter hoog is. In het SPvE is 10 
meter wel toegestaan. Zo wordt geregeld dat we de drukkerij kunnen behouden als industrieel 
erfgoed voor Haarlem. Dat draagt bij aan de sfeer en diversiteit in de omgeving.

Het bestemmingsplan staat geen wonen toe in de plint (begane grond) aan de Oostvest. 
Volgens het SPvE mag dat wel. Zo stimuleren we dat een levendige plint ontstaat met 
gemengd wonen, werken en dienstverlening.

Het SPvE staat aan de Oostvest een goothoogte toe van 10 en gedeeltelijk 13 meter met daar 
bovenop een schuine kap. In het bestemmingsplan was dat maximaal 9 meter. Door hoger te 
bouwen aan de Oostvest ontstaat een robuuster bouwvolume dat beter past bij het brede 
profiel van de straat. Ook wordt, doordat hoger gebouwd wordt, de bebouwingsdichtheid 
kleiner (want het totale bouwvolume blijft gelijk). Dit betekent dat er in de steeg en het 
binnenterrein meer ruimte overblijft voor groen.

Er komen voornamelijk middeldure woningen
Er wordt maximaal 8.400 m2 BVO gebouwd. Er komen voornamelijk woningen en op de 
begane grond deels bedrijfsruimte en parkeren. Minimaal 70% van de woningen moet 
worden gerealiseerd in het middeldure segment. Daarmee draagt de ontwikkeling bij aan de 
woningvoorraad van de stad en sluit aan bij de vastgestelde Woonvisie Haarlem 2017-2020.

De monumentale waarde blijft behouden voor het gebied
De voormalige brouwerij ‘Het Scheepje’ aan de Houtmarkt 7 is een beschermd 
rijksmonument. De onderdelen met monumentale waarde worden behouden en gerestaureerd. 
De voormalige drukkerij dateert uit 1928 en maakt deel uit van het industrieel erfgoed van 
Haarlem. Het pand leent zich uitstekend voor hergebruik. Het SPvE maakt dat mogelijk.

De openbare ndmte wordt meegenomen in de ontwikkeling
De kwaliteit van dit deel van de Oostvest laat te wensen over. Aansluitend aan de 
ontwikkeling wordt ook de openbare ruimte opgeknapt. De ontwikkelaar draagt bij in de 
kosten. Ook wordt door de ontwikkelaar een openbare voetgangerssteeg aangelegd. De steeg 
is bedoeld als korte doorsteek tussen Houtmarkt en Oostvest en als ontsluiting van de 
adressen op het binnenterrein.

Duurzame kwaliteit is omschreven in het SPvE
Het plan moet bijdragen aan de doelstelling Haarlem C02 neutraal in 2030 en aan de 
ontwikkeling van de circulaire stad. Dit wordt een belangrijk gurmingscriterium bij de 
verkoop.

Een taxatie dient ter indicatie voor de minimum opbrengst.
Er wordt rekening gehouden met eventuele kosten voor bodemsanering, kosten voor de
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herontwikkeling de noodzakelijke vergunningen worden aangevraagd en verleend, gelden 
daarvoor de wettelijke bezwaarmogelijkheden. Voor afwijkingen van het bestemmingsplan 
geldt een inspraakprocedure.

6. Uitvoering
Globale planning
2e en 3e kwartaal 2017 Opstellen verkoopdocumenten
4e kwartaal 2017 Vaststellen verkoopdocumenten door de raad
4e kwartaal 2017 Start verkoop- / aanbestedingsprocedure

Na besluitvorming over deze nota wordt de verkoop voorbereid. Daarvoor worden een 
selectieleidraad en gunningsleidraad opgesteld. Deze documenten worden, vóór aanvang van 
de verkoop, ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De aanbestedingsprocedure 
start daarna, volgens planning aan het einde van 2017.

7. Bijlagen
1. SPvE ‘de Fietsznfabriek’ Haarlem, juni 2017
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