
 

B&W-besluit: 

1. Het college stemt in met het concept-stedenbouwkundig VO voor de herontwikkeling van het stadsdeelhart 

Schalkwijk (dd. maart 2006) als basis voor verdere uitwerking en bespreking met betrokkenen en 

belanghebbenden; 

2. Het college geeft opdracht om – zo mogelijk ten behoeve van het definitieve Voorlopig Ontwerp - te komen 

tot een invulling van de maatschappelijke functies in het stadsdeelhart Schalkwijk, daarbij rekening 

houdend met de extra financiële mogelijkheden vanuit het project;  

3. Communicatieparagraaf: de betrokkenen ontvangen daags na de besluitvorming informatie over dit besluit. 

De portefeuillehouder geeft perstoelichting. 

4. Financiële paragraaf: dit besluit heeft nog geen financiële consequenties.  

5. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie. 
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De gemeenteraad heeft in oktober 2003 ingestemd met de keuze van INGV als partij voor de herontwikkeling 

van Schalkwijk-centrum, alsmede met de ontwikkelings- en realisatieovereenkomst, waarin de afspraken zijn 

vastgelegd over de samenwerking tussen partijen. De kern van de overeenkomst is dat de drie partijen 

(gemeente, Vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum -VvE- en INGV) een samenwerkingsverband 

aangaan totdat er overeenstemming is over het stedenbouwkundig Voorlopig Ontwerp (VO) en dat vanaf de 

goedkeuring van het VO een Grondexploitatie Maatschappij (GEM) wordt opgericht die de realisatie verzorgd. 

In februari jl. is een voorbereidingskrediet aangevraagd voor het VO en is de stand van zaken rond het project 

toegelicht (SO/PM/2006/95). 

 

De oorspronkelijke inzet was om de besluitvorming rond het stedenbouwkundig VO uiterlijk eind 2004 te 

hebben afgerond, zodat in 2006 de bouwwerkzaamheden een aanvang zouden kunnen nemen. Dat is niet 

gehaald. De vertraging heeft te maken met de moeite die het kost om tot een voor elke partij haalbaar plan te 

komen. 

Thans heeft de ING– in samenwerking met gemeente en VvE - een concept-stedenbouwkundig VO opgesteld 

(maart 2006, zie bijlage A). Dit plan dient verder uitgewerkt te worden tot een definitief VO.  

Het bestuur van de VvE heeft dit concept-VO inmiddels geaccepteerd als goede basis voor verdere uitwerking 

en zal het huidige plan voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering.  

Het college van B&W heeft het plan ambtelijk laten toetsen op onderdelen als de oorspronkelijke inhoudelijke 

en financiële doelstellingen. Die toetsing valt positief uit en dat maakt dat ook het college instemt met dit 

concept-stedenbouwkundig VO als basis voor verdere uitwerking. 

 

In de komende periode wordt het plan besproken met betrokkenen en belanghebbenden (o.a. winkeliers van het 

winkelcentrum, belanghebbende bedrijven, alle inwoners van Schalkwijk en wijkraden).  

Dit moet resulteren in een uitgewerkt en onderbouwd definitief stedenbouwkundig VO conform hetgeen 

contractueel is overeengekomen (Ontwikkelings- en realisatieovereenkomst Stadsdeelhart Schalkwijk, dec. 

2003). Het plan kan in juli voor besluitvorming worden voorgelegd aan commissie en raad. Onderdeel van de 

overeengekomen uitwerking is een gedetailleerde financiële onderbouwing en de voorbereiding van de GEM, 

teneinde te bewerkstelligen dat de GEM zo spoedig mogelijk na goedkeuring van het Stedenbouwkundig VO 

kan worden opgericht.  

Tevens hecht het college -in het kader van de besluitvorming rond het VO - veel belang aan een degelijke 

onderbouwing van de wijze waarop het vervolgproces wordt georganiseerd, op aspecten als bijvoorbeeld de 

verdeling van taken en verantwoordelijkheden, architectonische kwaliteit en programmatische invulling (met 

name ten aanzien van de maatschappelijke functies). Als vervolgens de gemeenteraad en de andere partners in 

het samenwerkingsverband, goedkeuring verlenen aan dat VO, kan de GEM worden opgericht en de realisatie 

voorbereid. Dit resulteert volgens planning in een start van de bouwwerkzaamheden in het eerste kwartaal van 

2008. 



 

 

 

 

Bijlage B 

STADSDEELHART SCHALKWIJK 

Analyse en beoordeling concept-VO maart 2006 

 

 

1. Besluitvorming 

 

De projectopdracht Stadsdeelhart Schalkwijk (RB 108/2001) resulteerde in een functioneel programma van 

eisen, waarin de sociale, fysieke en economische pijler nader zijn uitgewerkt. Basis voor de ruimtelijke kwaliteit 

is de ontwerpfilosofie van drie functionele maaivelden (verkeersmaaiveld, stadsmaaiveld, woonmaaiveld) en 

een hoog stedelijke, besloten sfeer. Deze uitgangspunten zijn eind 2001 door Fons Verheijen vertaald in een 

stedenbouwkundig schetsontwerp.  

 

Gezamenlijk vormen deze documenten de basis voor de aanbesteding van het Stadsdeelhart. Op 13 maart 2002 

stemt de raad in met het planadvies Stadsdeelhart Schalkwijk (RB 61/2002), wat de weg vrijmaakt voor de 

Europese Aanbestedingsprocedure. Na goedkeuring door de raad (RB 190/2003)  tekenen ING Vastgoed 

Ontwikkeling, de Vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum Schalkwijk en de gemeente Haarlem op 15 

december 2003 de realisatieovereenkomst.  

 

De kern van de overeenkomst is dat de drie partijen (gemeente, Vereniging van Eigenaren van het 

winkelcentrum -VvE- en INGV) een samenwerkingsverband aangaan totdat er overeenstemming is over het 

stedenbouwkundig Voorlopig Ontwerp (VO) en dat na goedkeuring van het VO zo spoedig als mogelijk een 

Grondexploitatie Maatschappij (GEM) wordt opgericht die de realisatie verzorgd. Jo Coenen is gevraagd een 

Stedenbouwkundig VO op te stellen. 

 

2. Inhoudelijk: doelstellingen en ambities 

 

Behoudens enkele gewenste inhoudelijke aanpassingen zijn de partijen op hoofdlijnen akkoord met het plan. 

ING zegt verwerking van de voorgestelde planaanpassingen toe. Het plan vormt alsdan een goede basis voor het 

vervolg en is geschikt voor participatie.  

 

Stadsdeelhart Schalkwijk maakt onderdeel uit van het programma Schalkwijk 2000+. Vanuit dat programma 

heeft een beoordeling plaatsgevonden van het huidige concept-stedenbouwkundig VO in relatie tot de 

oorspronkelijke doelstellingen en ambities. De volledige beoordeling is als bijlage bij de B&W-nota gevoegd. 

De conclusie luidt: 

“In het proces van uitwerking van het beleidskader tot een VO is de ambitie vertaald naar een haalbaar plan. 

Op een aantal punten heeft dit geleid tot andere ontwerpoplossingen dan in eerste instantie was voorzien. 

Daarbij zijn echter de uitgangpunten uit het uitvoeringsprogramma Schalkwijk niet ter zijde geschoven. Extra 

aandacht dient uit te gaan naar de invulling van de maatschappelijke functies en de diversiteit van het 

woningaanbod.”  

 

In het huidige plan wordt een fors volume aan vierkante meters toegevoegd, namelijk 220.000 m2. In 

verhouding tot het oorspronkelijk voorgestane functionele programma worden – grofweg - meer woningen 

gebouwd en minder kantoren. 

 

3. Planning 

 

De oorspronkelijke inzet was om de besluitvorming rond het stedenbouwkundig VO uiterlijk eind 2004 te 

hebben afgerond, zodat in 2006 de bouwwerkzaamheden een aanvang zouden kunnen nemen. Dat is niet 

gehaald. De vertraging heeft te maken met de moeite die het kost om tot een voor elke partij haalbaar plan te 

komen.  

 

In de komende periode wordt het huidige concept-plan besproken met betrokkenen en belanghebbenden. Dat 

moet resulteren in een definitief stedenbouwkundig VO, dat voor besluitvorming wordt voorgelegd aan 

commissie en raad (rond de zomer). Als gemeenteraad en andere partners in het samenwerkingsverband 



goedkeuring verlenen aan dat VO, dan kan de GEM worden opgericht en de realisatie voorbereid. Dat resulteert 

volgens planning in een start van de bouwwerkzaamheden in het eerste kwartaal van 2008. 

 

Het werk is in een aantal fasen opgedeeld (zie ook boekwerkje concept-VO): 

 

Fase 1:    1
e
 helft 2008 – 2

e
 helft 2010  

Fase 2:    2
e
 helft 2010 – 1

e
 helft 2013 

Hoofdinfrastructuur:  2
e
 helft 2013 

 

4. Financieel 

 

Het is een complexe opgave om een financieel haalbaar plan te ontwikkelen waarin de ambities en 

doelstellingen van elk der partijen werden gehonoreerd. Uiteindelijk is dat gelukt, met dien verstande dat het 

geld uiteindelijk nog wel moet worden verdiend. Voor het plan is een grondexploitatie opgesteld. Daarin zijn 

kosten en opbrengsten in balans.  

 

De ING betaalt zoals afgesproken in twee fasen (50% bij oprichting GEM en 50% naar rato uitgifte gronden) in 

totaal 10 miljoen euro (geïndexeerd vanaf 1-1-2003) aan de gemeente Haarlem ten behoeve van de 

grondexploitatie Schalkwijk 2000+. Daarnaast worden aan de gemeente – als de GEM is opgericht – een 

substantieel deel van de historische plankosten vergoed (400.000 euro), alsmede de gemeentelijke plankosten 

vanaf 15 oktober 2004 (circa 500.000 euro).  

 

Er wordt bovendien uit de opbrengst binnen de grondexploitatie een reservering gepleegd van circa 4,6 miljoen 

euro voor het stimuleren van de vestiging danwel verplaatsing van maatschappelijke functies in het 

stadsdeelhart. Hiermee wordt beoogd een extra impuls te kunnen geven aan de functiemix, waar het gaat om de 

maatschappelijke functies, die immers mede bepalend zijn voor de ‘ontmoetingsplaats-functie’ die het 

stadsdeelhart moet krijgen. 

De hoogte van de reservering is contractueel vastgelegd en is gerelateerd aan de totale omvang van het te 

realiseren programma. De huidige reservering van 4,6 miljoen euro is gebaseerd op de geplande omvang van het 

programma in het stadsdeelhart van 220.000 vierkante meter. De partijen beslissen in gezamenlijkheid over de 

inzet van de reservering. 

 

Met het plan krijgt Schalkwijk / de gemeente een kwalitatief hoogwaardig nieuw stadsdeelcentrum als 

ontmoetingsplaats voor heel Schalkwijk. Alle kosten voor het realiseren van de openbare ruimte binnen het 

gebied komen voort uit het plan, net als de kosten voor aanpassingen aan de verkeerstructuur binnen het 

plangebied (inclusief nieuwe bruggen, rotondes etc.). 

 

Buiten het plangebied kunnen aanpassingen aan de infrastructuur gewenst zijn. Thans is een reservering 

gemaakt ten behoeve van de gemeente van minimaal 1,25 miljoen en maximaal 4 miljoen euro. De exacte 

hoogte van de reservering is mede afhankelijk van de ontwikkeling van kosten en opbrengsten binnen het 

project. Het te zijner tijd beschikbare budget is taakstellend.   



 

5. Risico’s 

 
Door ondertekening van de Ontwikkelings- en realisatie-overeenkomst in 2003 is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid ontstaan om een stedenbouwkundig voorontwerp (VO) te produceren. Partijen moeten 

ieder voor zich instemmen met het plan.  

 

Contractueel is vastgelegd dat partijen, indien niet accoord met het VO, afscheid van elkaar kunnen nemen. 

Thans wordt de kans dat die situatie zich voordoet als gering ingeschat.  

Op basis van de Europese aanbesteding zal in dat geval met de tweede kandidaat getracht moeten worden zoveel 

mogelijk de oorspronkelijke uitgangspunten in te vullen. Er kan vooralsnog niet aangegeven worden of  deze 

nieuwe deal financieel beter of slechter uitvalt dan met ING. De basis van de 10 miljoen opbrengst en de 

bijdrage aan het potje maatschappelijk zal evenwel als strikte voorwaarde gelden. Daarbij dient rekening te 

worden gehouden met minimaal een extra jaar vertraging, hetgeen consequenties kan hebben voor  de bijdrage 

aan Schalkwijk 2000+, vertraging bij andere projecten en een mogelijk effect op het stagneren van de 

woningbouwproductie.  

 

Ingeval van breuk zullen op basis van de realisatieovereenkomst de eigen kosten door elke partij zelf gedragen 

moeten worden en zal een discussie ontstaan over de externe opdrachten. Voor de gemeente is sprake van ca. 

400.000 € historische planontwikkelingskosten en ca. € 500.000 gemaakte kosten in de contractperiode. De 

externe kosten bedragen ook ca. 500.000 €. In overleg met een nieuwe ontwikkelaar zal bezien moeten worden 

welke kosten verantwoord kunnen worden binnen het nieuwe plan. Vooralsnog wordt dus rekening gehouden 

met een negatief scenario van 1 – 1,5 miljoen € + daarbij de kosten voor de vertaging. 

 

Financieel 

ING garandeert dekking van eventuele tekorten in de GEM. De financiële risico’s van de gemeente (en 

Vereniging van Eigenaren) zijn zodoende in de GEM afgedekt. Het streven blijft uiteraard naar een 

budgetneutrale grondexploitatie.  

 

Er is afgesproken dat bij tegenvallende verwervingen niet zonder meer wordt gekozen voor het weglaten, maar 

dat dient te worden gezocht naar alternatieve mogelijkheden voor realisering. Een verschil van 1 miljoen op  het 

totale verwervingsbudget wordt hierbij dan gezien als een acceptabele overschrijding en wordt door ING als 

risico geaccepteerd; 

 

Planning en realisatie 

Belangrijk is dat het gehele plan (concept maart 2006 ‘Kloppend hart van schalkwijk’) gerealiseerd zal worden 

en dat de kwaliteit gewaarborgd wordt. Hierover zullen bij de vaststelling van het definitieve VO nadere en 

gedetailleerde afspraken moeten worden gemaakt. 

 

In de afgelopen periode is substantieel meer tijd en geld besteed aan de planontwikkeling. Dit heeft geresulteerd 

in een aanzienlijk bedrag VTU (voorbereiding en toezicht uitvoering).  

Verwacht mag worden dat, als er eenmaal overeenstemming is over het stedenbouwkundig VO, een groot deel 

van de discussie is gevoerd. Toch is in de afgelopen tijd telkenmale gebleken dat de opgave dusdanig complex 

is en de belangen groot, dat oplossingen vaak moeizaam tot stand komen. Daarmee zou het gereserveerde VTU-

budget snel kunnen ‘verdampen’ en de planning verder uitlopen.  

In dit kader moeten harde afspraken worden gemaakt over het realiseren van de planning (zoals in het contract) 

en afspraken gemaakt op welke wijze in dat geval de voorbereidingskosten die de gemeente zal moeten maken, 

worden vergoed. 
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