
    

 

De selectieleidraad van de Egelantier, cultureel en maatschappelijk 

ingevuld 

 

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op woensdag 29 mei 2019, 

 
 
Constaterende dat  
 

• Op 28 februari 2019 het burgerinitiatief de Egelantier is ingediend dat is 
besproken in de commissie Ontwikkeling van 9 mei 2019; 

• Op 28 februari 2017 de raad de motie van de PvdA, mede ondertekend door D66, 
de Actiepartij en Trots heeft aangenomen, de motie “Egelantier economisch en 
sociaal verantwoord verkocht” droeg het college onder meer op om binnen de 
functie hotel ook culturele en maatschappelijke functies mogelijk te maken; 

• Het college het burgerinitiatief een sympathiek plan vindt, maar op financiële 
gronden vasthoudt aan haar eerdere besluit tot verkoop, waarbij in 
overeenstemming met de bovengenoemde motie “Egelantier economisch en 
sociaal verkocht” 2925 m2 een culturele en maatschappelijke invulling kan 
krijgen; 

 
Overwegende dat 
 

• De wens om te komen tot een culturele en maatschappelijke bestemming van een 
deel van de Egelantier in de selectieleidraad dient te worden geconcretiseerd; 

• De Pletterij en Nieuw Vide bereid zijn om een beheersstichting op te richten die 
met projectontwikkelaars het overleg aan kan gaan; 

• Ook andere organisaties tot deze stichting kunnen toetreden 

• Deze beheerstichting binnen 4 maanden een bedrijfsplan kan opstellen waarin de 
kosten van een inwendige verbouwing worden meegenomen; 

• Dit bedrijfsplan ter beoordeling aan het college kan worden voorgelegd; 
 

 
Geeft het college de opdracht om 
 

• De Pletterij en Nieuw Vide of de op te richten beheersstichting te verzoeken om  
voor een nader te bepalen datum een bedrijfsplan aan het college voor te leggen 
dat aan bepaalde randvoorwaarden voldoet; 



• De Nieuw Vide en de Pletterij of de beheerstichting bij het opstellen van een 
bedrijfsplan (financieel) te faciliteren; 

• Indien vóór de vastgestelde datum een bedrijfsplan is vastgesteld in de 
selectieleidraad als voorwaarde op te nemen dat de uiteindelijke koper bereid is 
om op basis van dit plan met betrokkenen een huurcontract aan te gaan voor de 
culturele en maatschappelijke invulling van de daartoe bestemde 2925 m2. 
  

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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