
 

Amendement Verkoop de Drijfriemenfabriek los van de ontwikkelkavel 

 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 16 februari 2017 in 

beraadslaging over het stedenbouwkundig kader en de verkoop van de Drijfriemenfabriek, 

constaterende dat, 

- het Stadsstrand en de Oerkap een stadsstrand met oefenruimtes hebben opgebouwd 

dat zowel voor de buurt, aan de hele stad Haarlem als aan de wijdere omgeving van 

Haarlem een grote bijdrage heeft geleverd om Haarlem als cultuurstad op de kaart te 

zetten, 

- andere steden geregeld informeren hoe Haarlem dat voor elkaar heeft gekregen, 

mede overwegende dat, 

- verkoop van de Drijfriemenfabriek inclusief het stuk grond aan de Oude weg - betekent 

dat de Oerkap zich vanuit het niets tot projectontwikkelaar dient te ontpoppen, 

- separate verkoop van de grond tussen Oude Weg en Drijfriemenfabriek voor 

ontwikkelaars verreweg de meest aantrekkelijke optie is, omdat ze niet opgezadeld 

worden met het aanmerkelijke achterstallig onderhoud van de Drijfriemenfabriek; 

- het verkoopproces bij gesplitste verkoop tot een optimalere bieding zal leiden, 

draagt het college op de volgende passage op bladzijde 3 van het document: 'Vaststellen 

Stedenbouwkundig kader verkoop Drijfriemenfabriek' te schrappen, 

'Het pand en de locatie worden verkocht via een Openbaar verkoopproces met een specifiek 

programma van eisen 

De verkoop van de locatie vindt plaats via een openbare aanbestedingsprocedure. Door het 

openbare karakter van de procedure worden meerdere partijen in staat gesteld om een bod 

te doen op de locatie. De verkoopprocedure bestaat uit een twee rondes; een openbare 

voorselectie, met algemene eisen, en een besloten definitieve selectie. Door het formuleren 

van (functionele) eisen voor duurzaamheid, cultuur, monumentenzorg en 

stedenbouwkundige randvoorwaarden en deze als gunningscriteria op te nemen is het 

mogelijk om te sturen op de toekomstige functie en kwaliteit van de locatie. Naast de 

kwalitatieve en functionele eisen is het voorstel om in de selectie uit te gaan van een 

minimale verkoopprijs. Deze is gelijkgesteld aan de boekwaarde van het pand. Met de 

minimale verkoopprijs wordt een minimale opbrengst voor de gemeente verzekerd. Hierdoor 

kan het gunningscriterium ‘Financieel’ laag gesteld worden. Voor de ontwikkelende partijen is 



het daardoor mogelijk om zich te onderscheiden op de overige –meer op kwaliteit gerichte- 

gunningscriteria.' 

 

en te vervangen door, 

“De gemeente verkoopt twee afzonderlijke stukken grond inclusief aanwezige opstallen te 

weten:  

1. de grond waarop de Drijfriemenfabriek en Oerkap staan inclusief aanwezige opstallen 

en de strook grond tussen de Drijfriemenfabriek, de spoordijk Haarlem - Haarlem 

Spaarnwoude, het Spaarne en de Harmejansweg;  

2. het bouwkavel - de onbebouwde grond gelegen tussen de Drijfriemenfabriek, 

Spaarne, Harmejansweg en Oude Weg; 

De Drijfriemenfabriek inclusief bijbehorende grond worden te huur of te koop aangeboden 

aan de huidige gebruikers tegen de residuele waarde. De gebruikers krijgen de opdracht 

mee het pand stapsgewijs te restaureren. Een plan daarvoor wordt voorgelegd aan de 

gemeente. Het gebruik moet in overeenstemming met de cultuurnota zijn. Er wordt een 

vergunning afgegeven voor een horeca gelegenheid met stadsstrand. 

De bouwkavel wordt via een openbare verkoopprocedure verkocht aan de hoogste bieder, 

en kadastraal gesplitst van het onder 1 genoemde Kavel. De koper legt een 

bebouwingsvoorstel voor dat door de raad dient te worden goedgekeurd.'' 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


