
GEMEENTELIJK VASTGOED
GEMEENTE HAARLEM



▪ Historie afdeling Vastgoed Gemeente Haarlem

▪ Vastgoedportefeuille Gemeente Haarlem

▪ Verkoop niet-strategisch vastgoed Gemeente Haarlem

▪ Placemaking tijdelijk beheer

INHOUDSOPGAVE



• 2006 – Gemeenteraad kiest voor een aparte afdeling Vastgoed

• Tot 2006:

❑ Gemeentelijk Grondbedrijf, EN

❑ Iedere beleidsafdeling regie en beheer over eigen 

vastgoedobjecten

❖Cultuur

❖Openbare werken

❖Maatschappelijke ondersteuning

❖Sport

❖Onderwijs

❖Jeugd

HISTORIE VASTGOEDPORTEFEUILLE VERKOPEN PLACEMAKING?



• Periode 2006 – 2012

HISTORIE VASTGOEDPORTEFEUILLE VERKOPEN PLACEMAKING?



▪ Reorganisatiebesluit 2012 afdeling Vastgoed

• Belangrijkste uitgangspunten?

 Professionele vastgoedorganisatie die in staat is om op basis van een regierol sturing te 
geven aan een duurzaam en toekomstbestendige vastgoedportefeuille

 Reorganisatie kwam voort uit ontbreken van duidelijke processen en inzicht in de 
vastgoedportefeuille

 Uitvoerende zaken uitbesteed aan marktpartijen
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Periode 2012 – 2017 

• Onvoldoende capaciteit en expertise om langlopende dossiers vakkundig en grondig aan 
te pakken

• Doorontwikkeling van een operationele vastgoedbeheersorganisatie naar een tactisch en 
strategische organisatie
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• In opdracht van het college B&W in 2017 aan Twynstra & Gudde onderzoek laten 
doen naar doorontwikkeling en professionalisering van de afdeling Vastgoed.

• Belangrijkste opdrachten uit onderzoek Twynstra & Gudde voor afdeling Vastgoed:

❖Herijkte beleidskader voor het vastgoedmanagement

❖Doorontwikkeling vastgoedorganisatie en geformuleerde bijsturing

❖Uitwerken vastgoedbeleid op de volgende 3 onderdelen

➢ Meerjarenvastgoedexploitatie

➢ Verkoopopgave

➢ Werken in regie
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Beleidskaders vastgoedmanagement

❖Vastgoednota 2018

❖Portefeuilleplan 2019

❖Kostprijs dekkende huur methodiek 2019

❖Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2020

❖Gestandaardiseerde verkoopwijze voor het gemeentelijk vastgoed
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OMVANG VASTGOEDPORTEFEUILLE HAARLEM CIRCA 380 OBJECTEN
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ROLVERDELING IN HET MAATSCHAPPELIJK VASTGOED VAN HAARLEM
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VERKOOP VAN HET NIET-STRATEGISCH VASTGOED



VERKOOPOPGAVE NIET-STRATEGISCH VASTGOED

• 101 panden moeten worden afgestoten

• Netto verkoopopbrengsten worden direct aangewend

voor wegwerken achterstallig onderhoud en 

verduurzaming van het vastgoed in de kernportefeuille

• Sinds 2017 opgave tot versneld verkopen ervan
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HISTORIE VASTGOEDPORTEFEUILLE VERKOPEN PLACEMAKING?

• Voorafgaand aan verkoop vindt nog een laatste consultatieronde plaats bij de 
beleidsafdelingen.

• Consultatieronde houdt bij Haarlem in:

❖ Betreffend object wordt bij de beleidsafdeling aangeboden voor verhuur aan een 
maatschappelijke instelling die vanuit de beleidsprogramma’s huisvesting behoeven.

❖ Beleidsafdelingen dienen binnen 3 weken na voorstel te reageren of interesse bestaat.

❖Beleidsafdelingen heeft vervolgens 2 maanden de tijd om mogelijke financiering 
(subsidie / verbouwingskrediet) te regelen.
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Foto's - panden in 

onderzoek/voorbereiding 

 

       
Kleine Houtstraat 70 (Olivijn) 

centrum 

 

 

 

 
Oudeweg 71 (C-district) Waarderpolder 

 

 

 

       
        Pestalozzistraat 2 - Schalkwijk 

   

    
Rijksstraatweg 22-24 (voormalig 

Raadhuis Schoten) - Noord 

 

         
Grote Markt 31 (vm kraakpand) /  

Jansstraat - Centrum 

 

         
Zuider Buiten Spaarne 30 (Edelweiss) / 

Peter Plancius (parkeerplaatsen) - West 

 

    
Spekstraat 5 (verhuurd 

woon/winkelpand) - centrum 

 

    
Berckheydestraat 3 (27 verhuurde 

bergingen) - Noord 

 

 
Noorder Schoolsteeg 17 / bouwkavel 

Jansstraat bij 58 - centrum 

 

 

 

 

 

 

           
Leidseplein 38 (bergingen) - 

Zuidwest 

 

 
Oranjestraat 19a (2 

bergingen - Zuidwest 

 

       
Ruslandstraat 115 (berging) - 

Schalkwijk 

 

         
         Amsterdamsevaart 54zw + 58 - 60 / Vaartstraat 2 - Oost 

 

          
         Kampersingel 2 - Zuidwest 

 

             
           Kennemerstraat 18 - Noord 

 

 

  
Klaverstraat 23 (berging) - 

Zuidwest 

 

     
Noord Schalkwijkerweg 111 - 

Schalkwijk 

 

      
Noord Schalkwijkerweg 113 - 

Schalkwijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen van de verhuurde woningen (uitponding) zijn 

terug te vinden in bijlagen van collegebesluit over verkoop 

verhuurde woningen  

(2020/769642) d.d. commissie 7 januari 2021 

 

 

Enkele voorbeelden van zogenoemde ‘onderzoeksobjecten’ voor verkoop



Bij geen interesse of onvoldoende middelen wordt het object definitief 
gekwalificeerd als afstootbaar.

Verkoopteam binnen afdeling Vastgoed bereidt verkoopproces voor.
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VERKOOPPROCES GEMEENTE HAARLEM

➢ Algehele regel dat het object ‘TOM’ moet worden verkocht.

➢ Een taxatierapport door taxateur en een waarde advies door de verkopende makelaar      

verschil in beide waarden < 10%

➢ Afhankelijk van verkoopadviesprijs moet het naar de commissie of gemeenteraad:

o < € 100.000,- mandaat aan afdelingsmanager

o € 100.000 - € 500.000,- --- zienswijze van de commissie (lichte voorhangprocedure)

o > € 500.000,- --- bespreekpunt in de gemeenteraad (zware voorhangprocedure)

➢ Na mandaat gemeentelijke politiek kan afdeling Vastgoed verkoop opstarten

➢ Verkoop via www.haarlem.nl/verkoop-en-verhuur & Funda
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http://www.haarlem.nl/verkoop-en-verhuur


PLACEMAKING BIJ LEEGSTAAND VASTGOED

• Heeft het maatschappelijke meerwaarde?

• Voorbeelden van placemaking in Haarlem:

❖ Stadsstrand de Oerkap

❖ MAAK Haarlem & 3D Makers Zone

❖ Spookhuis voormalig Slachthuisterrein Haarlem

❖ Buurttuin Ecoring Schalkwijk
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PLACEMAKING STADSSTRAND DE OERKAP ‘DRIJFRIEMENFABRIEK’



HISTORIE VASTGOEDPORTEFEUILLE VERKOPEN PLACEMAKING

• Drijfriemenfabriek sinds 2001 in eigendom gemeente

voor herontwikkeling Scheepmakerskwartier

• Sinds 2013 vrijgekomen van huur

• Initiatiefnemers stadsstrand De Oerkap melden zich bij 
gemeente voor tijdelijk exploitatie van een stadsstrand

• De Oerkap groeit in loop der tijd uit tot een begrip in 
Haarlem
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PLACEMAKING MAAK Haarlem & 3D Makers Zone



• Rondom de eeuwwisseling trok steeds meer maakindustrie naar lage lonenlanden. 

Hiermee vertrok ook de maakindustrie vrijwel geheel uit Haarlem. 

• Daarnaast was productontwikkeling en innovaties vanwege hoge kosten en ingewikkelde 

machines voornamelijk voorbehouden aan grote industriële partijen. 

• Maar gedurende de economische crisis na 2008 ontstonden er nieuwe bewegingen.

• 2013/20214 vertrok Spaarnelanden naar een nieuwe plek in de Waarderpolder en kwam 

de locatie aan de Oudeweg 91 – 95 vrij. 

• Gemeente wilde de kavel in eerste instantie gaan slopen, saneren en bouwrijp maken

• Vanwege het ruimte aanbod aan kavels elders in de Waarderpolder (circa 55.000 m²)
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• De locatie was prima geschikt om deze nieuwe bedrijvigheid een plek te geven en te 
clusteren.

• MAAK Haarlem meldde zich bij de gemeente voor tijdelijk gebruik van het terrein
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PLACEMAKING SPOOKHUIS SLACHTHUISTERREIN HAARLEM



• Het voormalig Slachthuisterrein in Haarlem Oost is in 1907 geopend.

• Het vlees werd hier gedistribueerd en naar de Vleeshal op de Grote Markt gebracht voor 
verkoop.

• Eind jaren ‘90 verloor het terrein haar functie en verloederde het gaandeweg.

• Vanaf 2010 in gemeentelijk eigendom en werden plannen ontwikkeld voor transformatie 
naar een gemengd terrein met woningbouw en culturele instellingen.
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• In 2018 werd het terrein op Tender gezet met specifieke programma van eisen

• In 2019 officieel gegund aan ontwikkelcombinatie BPD/De Nijs

• Op het moment dat het middengebouw verlaat was en nog vol stond met overgebleven 
spullen kwam het spookachtig en griezelig over

• Op initiatief van BPD en de buurtbewoners ontstond het idee van een tijdelijke spookhuis 
met treinritjes door het middengebouw heen. 

• Spookhuis Slachthuis - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=gGYeohv5hOw
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• Spookhuis Slachthuis - YouTube

• Mede door deze placemaking kwamen bezoekers in contact met het terrein

• Bezoekers konden mede kennis maken met de plannen en ideeen voor de transformatie 
van het voormalig Slachthuisterrein naar het ‘Slachthuishof’.

https://www.youtube.com/watch?v=gGYeohv5hOw
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HISTORIE VASTGOEDPORTEFEUILLE VERKOPEN PLACEMAKING

PLACEMAKING BUURTTUIN ECORING SCHALKWIJK



EINDE 

DANK VOOR JULLIE AANDACHT


