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Kernboodschap  De raad heeft op 20 juli 2017 het ontwikkelkader Schalkwijk Midden vastgesteld. 

Dit ontwikkelkader omvat de ontwikkelstrategie en plotregels voor transformatie 

van een kantoorgebied met veel leegstand naar een levendig en hoogstedelijk 

woon-/werkgebied, ‘Stad Tussen de Bomen’. Het is tot stand gekomen in 

samenwerking met de eigenaren in het gebied en in overleg met de overige 

belanghebbenden. In ruil voor de mogelijkheid tot woningbouw verwerft de 

gemeente de omliggende gronden (om niet) om de ruimte tussen de gebouwen 

tot een groen, openbaar (toegankelijk) gebied te maken. De ploteigenaren 

financieren bovendien 50% van de aanlegkosten van de openbare ruimte (de 

corridor, de pleinen en de zijtakken), de meerkosten van het beheer worden voor 

15 jaar afgekocht. Hierover is met iedere ploteigenaar een 

Ontwikkelovereenkomst aangegaan. Op grond hiervan kunnen de ploteigenaren 

ieder in eigen tempo een eigen (her)ontwikkelingsplan maken. Na goedkeuring 

van dit plan door het Regieteam wordt een anterieure overeenkomst gesloten 

voor het kostenverhaal en de grondtransacties.  

Voor plot 10a+b heeft Dura Vermeer een herontwikkelingsplan ontwikkeld, 

waarvoor ook een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. Door het aangaan 

van de anterieure overeenkomst worden alle privaatrechteliijke afspraken 

omtrent de realisatie van deze plot vastgelegd. Zo worden de grondtransacties, de 

gemaakte ambtelijke kosten, de (extra) bijdrage aanleg openbare ruimte alsmede 

een (extra) afkoopsom voor het beheer ervan geregeld. 

 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Surinameweg 17: ontwerp-omgevingsvergunning bouwen 304 woningen, 

commerciële ruimten en parkeerplaatsen (2020/915061) 

- Raadsinformatiebrief Schalkwijk-Midden (2019/536370), 

- Vaststellen Stedenbouwkundig plan Fluor terrein (2019/614297) , 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2021/07-januari/19:00/Surinameweg-17-ontwerp-omgevingsvergunning-bouwen-304-woningen-commerciele-ruimten-en-parkeerplaatsen
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2020/05-maart/17:00/Stand-van-zaken-ontwikkeling-Schalkwijk-Midden/2019536370-Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-ontwikkeling-Schalkwijk-Midden-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/17-september/10:00/Vaststellen-Stedenbouwkundig-plan-Fluor-locatie/2019614297-1-Vaststellen-Stedenbouwkundig-plan-Fluor-locatie-1.pdf
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- Beschikbaar stellen krediet voor aanlegkosten openbare ruimte en 

proceskosten herontwikkeling Schalkwoud, Stad Tussen de Bomen (2018 

/342987), 

- Vaststellen overeenkomst Ontwikkelstrategie Schalkwijk-Midden en 

Handboek inrichting "Stad tussen de bomen", en instellen regieteam 

(2017/274494). College d.d. 20 juni 2017 

- Ontwikkelkader Schalkwijk-Midden (2017/2389496) zoals vastgesteld door 

de raad op 20 juli 2017, 

- Ontwikkelstrategie Schalkwijk Midden (2016/50378) zoals besproken in de 

vergadering van de commissie Ontwikkeling van 19 mei 2016, 

Besluit College  

d.d. 9 februari 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De anterieure overeenkomst voor Dura Vermeer, plot 10 vast te stellen. 

2. Geheimhouding op de financiële gegevens en persoonsgegevens in de 

anterieure overeenkomst op te leggen zoals genoemd in de bijlagen 1 en 

5, op basis van artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10, aanhef en lid 

2 sub b, e en g van de Wet openbaarheid van bestuur voor een periode 

van 5 jaar.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Op 20 juli 2017 heeft de raad het ontwikkelkader Schalkwijk-midden vastgesteld, dat de basis biedt 

voor een nieuwe aanpak van de gebiedsontwikkeling. Dit ontwikkelkader omvat de 

ontwikkelstrategie en de plotregels voor transformatie van een kantoorgebied met veel leegstand 

naar een levendig en hoogstedelijk woon-/werkgebied, ‘Stad Tussen de Bomen’. Het is tot stand 

gekomen in samenwerking met de eigenaren in het gebied en in overleg met overige 

belanghebbenden. Het ontwikkelkader gaat uit van gelijke ontwikkelrechten en iedere eigenaar heeft 

de mogelijkheid om onafhankelijk en gefaseerd de eigen kavel(s) te ontwikkelen. 

Het ontwikkelkader is gebaseerd op het concept “Stad tussen de bomen” waarbij een autoluw 

stedelijk landschap wordt aangelegd met daarin verschillende gebouwen. Het stedelijk landschap 

bestaat uit een centrale corridor en een drietal centrale pleinruimtes. De gebouwen zijn zowel 

georiënteerd op de stadsstraat Europaweg als op de groene corridor aan de binnenzijde van het 

gebied.  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-oktober/19:30/Kredietaanvraag-aanleg-openbare-ruimte-Schalkwoud/2018342987-1-Kredietaanvraag-aanlege-openbare-ruimte-binnenterrein-Schalkwoud-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-oktober/19:30/Kredietaanvraag-aanleg-openbare-ruimte-Schalkwoud/2018342987-1-Kredietaanvraag-aanlege-openbare-ruimte-binnenterrein-Schalkwoud-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/20-juni/10:00/Vaststellen-overeenkomst-Ontwikkelstrategie-Schalkwijk-Midden-en-Handboek-inrichting-Stad-tussen-de-bomen-en-instellen-regieteam
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/20-juni/10:00/Vaststellen-overeenkomst-Ontwikkelstrategie-Schalkwijk-Midden-en-Handboek-inrichting-Stad-tussen-de-bomen-en-instellen-regieteam
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/20-juni/10:00/Vaststellen-overeenkomst-Ontwikkelstrategie-Schalkwijk-Midden-en-Handboek-inrichting-Stad-tussen-de-bomen-en-instellen-regieteam
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/20-juli/19:30/Vaststellen-ontwikkelkader-Schalkwijk-Midden/2017238496-1-Vaststellen-ontwikkelkader-Schalkwijk-Midden-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/19-mei/20:00/22-00-uur-Ontwikkelstrategie-Schalkwijk-Midden-JvS/2016050378-1-Raadsinformatieformulier-1.pdf
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De ploteigenaren dragen ‘om niet’ grond over ten behoeve van de aanleg van openbaar gebied (de 

pleinen, de zijtakken en de corridor) en financieren hiermee 50% van de aanlegkosten van het 

openbaar gebied. De gemeente financiert de randen. Hierover is met iedere ploteigenaar een 

Ontwikkelovereenkomst aangegaan. Op grond hiervan kunnen de ploteigenaren ieder in eigen 

tempo een eigen (her)ontwikkelingsplan maken dat wordt getoetst door het Regieteam ( ingesteld 

door het college). Na goedkeuring van dit plan wordt een anterieure overeenkomst gesloten voor het 

kostenverhaal en de grondtransacties. Een gemeentelijk projectteam bereidt het ontwerp en de 

aanleg van de openbare ruimte voor. Deze wordt begin volgend jaar voorgelegd aan de 

gemeenteraad.  

Voor plot 10a+b heeft Dura Vermeer inmiddels een herontwikkelingsplan ontwikkeld, waarvoor zij 

inmiddels ook een aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend. Door het aangaan van de 

anterieure overeenkomst worden alle privaatrechtelijke afspraken omtrent de realisatie van deze 

plot vastgelegd. Zo worden de grondtransacties, de gemaakte ambtelijke kosten, de (extra) bijdrage 

aanleg openbare ruimte alsmede een (extra) afkoopsom voor het beheer ervan geregeld. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbare ruimte 

De gemeente heeft op 4 oktober 2017 met Dura Vermeer de ontwikkelovereenkomst ondertekend. 

Deze ontwikkelovereenkomst is op 20 juni 2017 vastgesteld door het college. In deze overeenkomst 

zijn onder meer afspraken gemaakt over de bedragen die ontwikkelaars betalen voor de inrichting 

van de openbare ruimte bij een FSI ( van 2. Indien ontwikkelaars een hogere FSI realiseren worden de 

bijdragen naar rato verhoogd. Deze bedragen zijn vastgelegd in de AO. De bedragen zijn bedoeld 

voor extra kwaliteit in de openbare ruimte van Schalkwijk-Midden en zijn geoormerkt. 

Als het past binnen de aanbestedingsregels kunnen ontwikkelaars zelf de openbare ruimte aanleggen 

voor eigen rekening en risico. De bijdrage voor aanleg vervalt dan, de bijdrage vanwege de hogere 

FSI blijft bestaan. De gemeente gaat er vooralsnog van uit dat Dura Vermeer zelf de openbare ruimte 

aanlegt. Deze openbare ruimte is nu nog in het bezit van Dura Vermeer en wordt overgedragen na 

aanleg van de openbare ruimte.  

Zij leveren een bankgarantie voor de hoogte van het bedrag in de ontwikkelovereenkomst.  
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In de Anterieure overeenkomst wordt in artikel 10 verwezen naar de kwaliteitseisen waar de 

openbare ruimte aan moet voldoen. Deze documenten zijn opgenomen in de bijlagen. De openbare 

ruimte kan alleen naar de gemeente worden overgedragen als deze voldoet aan het gemeentelijk 

Programma van Eisen en als het is uitgevoerd conform door de gemeente goedgekeurde 

documenten.  

Het DO voor de openbare ruimte van Schalkwijk-Midden wordt in 2022 voorgelegd aan de 

gemeenteraad inclusief de begrotingswijziging voor de kosten van het beheer en onderhoud. De 

afkoopsommen van de ontwikkelaars zoals opgenomen in de ontwikkelovereenkomst en de diverse 

deels nog af te sluiten anterieure overeenkomsten zullen daarbij worden gebruikt als (gedeeltelijke) 

dekking van deze kosten voor de eerste 15 jaar. 

 

2. Besluitpunten college 

1. De anterieure overeenkomst voor Dura Vermeer, plot 10 vast te stellen. 

2. Geheimhouding op de financiële gegevens en persoonsgegevens in de anterieure 

overeenkomst op te leggen zoals genoemd in de bijlagen 1 en 5,  op basis van artikel 55 van 

de Gemeentewet en artikel 10, aanhef en lid 2 sub b, e en g van de Wet openbaarheid van 

bestuur voor een periode van 5 jaar.  

 

3. Beoogd resultaat 

Met het sluiten van de anterieure overeenkomst worden de afspraken en uitgangspunten 

vastgesteld waarop realisatie van de herontwikkeling van plot 10a+b zal worden doorlopen, met 

inbegrip van de financiële afspraken, de aanleg van de openbare ruimte, het kostenverhaal en de 

‘om niet’ grondtransacties. Het sluiten van deze overeenkomst is een voorwaarde voor de 

vergunningverlening voor de sloop-/nieuwbouw van kantoor naar woningen en 

arbeidsplaatsvoorzieningen in dit gebied. 

 

4. Argumenten 

1 Het besluit past in het ingezet beleid 

Het door Dura Vermeer gemaakte herontwikkelingsplan van plot 10a+b past binnen het door de raad 

vastgestelde ontwikkelkader en is goedgekeurd door Regieteam en Ark, nadat eerder reeds het 

Stedenbouwkundig plan was geaccordeerd. In de door partijen ondertekende overeenkomst 

Ontwikkelstrategie Schalkwijk Midden is reeds een concept voor de Anterieure Overeenkomst 

opgenomen. Het besluit om deze anterieure overeenkomst aan te gaan, past daarmee binnen de 

eerdere besluitvorming inzake de herontwikkeling van Schalkwijk Midden.  

 

2 Het afsluiten van de Anterieure overeenkomsten brengt realisatie van Schalkwijk Midden een stap 

dichterbij 

De aanvraag omgevingsvergunning is reeds door de ontwikkelaar ingediend. De ontwerp-vergunning 

ligt ter inzage. Met het vaststellen en ondertekenen van de anterieure overeenkomst zijn alle (ook 
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financiële) afspraken inzake de realisatie vastgelegd. Het kostenverhaal moet geregeld zijn voordat 

de omgevingsvergunning definitief wordt verleend.  

 

3 De financiële consequenties zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst 

In de anterieure overeenkomst is vastgelegd welke gronden aan de gemeente ‘om niet’ worden 

overgedragen. De meerkosten van het beheer die de uitbreiding van het areaal met zich meebrengt, 

worden voor 15 jaar afgekocht door de ontwikkelaar. Volgens de ontwikkelovereenkomst draagt de 

ontwikkelaar tevens financieel bij aan de herinrichting van het openbaar gebied, maar Dura Vermeer 

maakt gebruik van de mogelijkheid dat de ontwikkelaar zelf de openbare ruimte aanlegt en 

vervolgens overdraagt aan gemeente. Wel levert Dura Vermeer, geheel conform de plotregels, een 

extra afdracht vanwege de hogere ‘fsi’, een maat voor bebouwingsdichtheid. 

 

4 Het besluit past bij de afspraken die gemaakt zijn met de eigenaren en waarover afstemming is 

geweest met de stakeholders  

Er is breed draagvlak bij de eigenaren in Schalkwijk Midden, de vier wijkraden in Schalkwijk en de 

overige stakeholders voor de herontwikkeling van Stad Tussen de Bomen. Het stedenbouwkundig 

plan heeft eerder vanaf medio juni 2019 ter inzage gelegen en is op 17 september 2019 door het 

college vastgesteld. De procedure voor de omgevingsvergunning is uitgebreid en voorziet in een 

periode voor terinzagelegging.  

 

5. Geheimhouding in verband met artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2, aanhef en onder 

b, e en g Wet openbaarheid van bestuur 

In Schalkwijk-Midden worden meerdere anterieure overeenkomsten afgesloten met ontwikkelaars. 

Om de onderhandelingspositie van de gemeente bij volgende anterieure overeenkomsten in 

Schalkwijk-Midden niet te schaden wordt geheimhouding opgelegd met betrekking tot de financiële 

afspraken voor een periode van 5 jaar. Naar verwachting zijn alle anterieure overeenkomsten dan 

afgesloten. Ook de ontwikkelaar heeft verzocht om geheimhouding op te leggen in verband met de 

onderhandelingen in andere gemeenten. Deze geheimhouding wordt eveneens opgelegd voor een 

periode van 5 jaar. 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob blijft verstrekking van informatie 

tevens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke 

levenssfeer wordt geëerbiedigd voor een periode van 5 jaar. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Dura Vermeer legt de openbare ruimte niet aan  

Volgens de afspraken legt Dura Vermeer de openbare ruimte aan op haar plot. Indien Dura Vermeer 

die afspraak niet nakomt, zal de gemeente alsnog zelf de openbare ruimte aan moeten leggen. Voor 

die situatie is de clausule in de overeenkomst opgenomen dat Dura Vermeer een bankgarantie 

overlegt ter hoogte van het bedrag dat de gemeente nodig zou hebben voor de aanleg van de 
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openbare ruimte.  

 

2. Laag aanbestedingsrisico 

De Ontwikkelaar draagt zorg voor de aanleg en inrichting van de openbare ruimte. Dit kwalificeert als 

een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken. 

Werken boven de drempel ( € 5.186.000,-) dienen Europees te worden aanbesteed. In dit geval is 

daarvan geen sprake. Voor werken onder de drempel kan ook een aanbestedingsplicht gelden:  

Volgens de Gids Proportionaliteit, welke richtlijn in principe wordt gevolgd bij het gemeentelijk 

aanbestedingsbeleid voor werken, dient bij een waarde van de opdracht vanaf  € 150.000,- 

meervoudig onderhands te worden aanbesteed, onder andere vanaf € 1,5 miljoen nationaal 

openbaar etc. De waarde van de opdracht voor inrichting van de openbare ruimte ligt op een geschat 

bedrag van  € 641.000.  

Dat betekent dat er in principe een aanbestedingsplicht is voor meervoudig onderhandse 

aanbesteding. Er wordt in dit geval om evidente redenen, voor gekozen om de opdracht in feite één 

op één te gunnen aan de ontwikkelaar van het bouwplan welke de aanpassingen van de openbare 

ruimte noodzakelijk maakt. Op zich is er echter het risico dat door derden wordt betoogd dat de 

Gemeente de aanbestedingswetgeving schendt. 

De kans dat dit risico zich voordoet wordt als laag ingeschat. 

 

6. Uitvoering 

In het eerste kwartaal van 2021 wordt naar verwachting de definitieve omgevingsvergunning 

afgegeven voor plot 10a+b. Hierna start de bouw. Voorbereidende werkzaamheden waaronder 

inpandige sloop en verwijdering geveldelen van het Fluorgebouw zijn reeds gestart.  Oplevering van 

de eerste woningen wordt hierna verwacht vanaf Q4 2022 voor het blok aan de Amerikaweg. De 

realisatie van de (semi-)openbare ruimte op plot 10a+b kan aansluitend aan de oplevering van de 

laatste woningen geschieden. Er is een landschappelijk ontwerp van de openbare ruimte en een 

voorlopig ontwerp is in voorbereiding.  

 

 

 

 

 

 

 

Fase Product Bevoegdheid Planning 

Initiatieffase 

(uitgangspunten en 

randvoorwaarden) 

 Ontwikkelstrategie  

 

 Besproken in 

de commissie  

 

2016 

 

Definitiefase (kaders 

voor verder 

 Ontwikkelkader 

Schalkwijk-Midden 

 Raad 

 

2017 
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uitwerking) 

Ontwerpfase  Stedenbouwkundig 

plan 

 Anterieure 

overeenkomst 

 B&W 

 

 B&W 

Q3 2019 

 

Q1 2021 

Voorbereidingsfase  Uitgebreide 

omgevingsvergunning 

 B&W (bij 

zienswijzen 

commissie) 

2021 

Realisatiefase  Uitvoering  Ambtelijk 2121/2022/2023 

 

In de ontwerpfase is de voorliggende anterieure overeenkomst opgesteld. De omgevingsvergunning 

is ingediend en naar verwachting definitief verleend in het voorjaar van 2021. Het definitief ontwerp 

voor de openbare ruimte voor Schalkwijk-Midden (inclusief het DO van Dura Vermeer) wordt in het 

voorjaar van 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad. 

  

7. Bijlagen 

Anterieure overeenkomst (AO) Dura Vermeer (GEHEIM), en haar bijlagen:  
Bijlage 1 Plangebied inclusief (semi-)openbare ruimte, d.d. 11 januari 2021;  
Bijlage 2 Globale Planning start bouw tot oplevering, d.d. 11 november 2020; 
Bijlage 3 GEHEIM: Overzicht ambtelijke kosten 15 juli 2019; 
Bijlage 4 Concepttekst publicatie Overeenkomst; 
Bijlage 5 Aankoopovereenkomst, d.d.; 
Bijlage 6 AV Model Bankgarantie; 
Bijlage 7 Programma van Eisen Openbare ruimte, d.d. 14 november 2019;  
Bijlage 8  Tekening ‘Omleggen auto-entree parkeergarage’, nr. (CONCEPT) 

288_10_200_plankaart-4 d.d. 7 november 2019; 
Bijlage 9 Notitie materialen Stad Tussen De Bomen, d.d. 29 juni 2020; 
Bijlage 10  Overeenkomst ontwikkelstrategie Schalkwijk-Midden d.d. 20 juni 2017 en als zodanig 

ondertekend op 4 oktober 2017, inclusief bijlagen; 
Bijlage 11  Programma Fluor terrein, d.d. 23 april 2020; 
Bijlage 12  Stedenbouwkundig Plan Stad Tussen De Bomen Fluor terrein, d.d. 11 juni 2019; 
Bijlage 13 Ligging WKO’s in de bebouwde en onbebouwde ruimte binnen het plangebied, d.d. 

20 november 2019;  
Bijlage 14 Ligging aardgastransport leiding, d.d. 1 augustus 2017; 
Bijlage 15  Monitoringszone parkeerdruk, d.d. 5 maart 2020. 


