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Kernboodschap  Het college is op grond van artikel 3 lid 1 van de Monumentenverordening 

Haarlem 2013 bevoegd om objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

Het pand Planetenlaan 3 en 5 betreft een schoolcomplex dat zowel uitwendig als 

inwendig vrijwel gaaf is behouden. Het schoolcomplex kent een vijftal in hoogte 

verschillende vleugels rond een tuin en binnenplaats en een dienstwoning naar 

ontwerp van de architecten H.W. van Kempen en W. Groenewegen uit 1951-55 in 

zogenaamde ‘shake-hands’ architectuur.  

De gemeentelijke monumentenstatus beschermt het schoolcomplex en de 

aanwezige cultuurhistorische waarden.  
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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het schoolcomplex Planetenlaan 3 en 5, op grond van de aanwezige 

architectuur- en cultuurhistorische waarden, aan te wijzen als 

gemeentelijk monument. 

2. Indien er geen zienswijzen worden ingediend naar aanleiding van de op 

basis van de Monumentenverordening 2013 voorgeschreven procedure 

van afdeling 3.4 Awb, de aanwijzing verder volgens de regels van het 

mandateringsbesluit ambtelijk door de afdeling Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving af te handelen.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Deze nota is opgesteld vanwege het door het college genomen initiatief het schoolcomplex aan de 

Planetenlaan 3 en 5 te beschermen vanwege de aanwezige architectuur- en cultuurhistorische 

waarden, door plaatsing op de gemeentelijk monumentenlijst. Naar aanleiding hiervan is nu een 

‘ontwerpbesluit tot aanwijzing’ met bijbehorende redengevende beschrijving opgesteld.  

Het complex is gelegen aan de Planetenlaan op de volgende kadastrale nummers;  

Planetenlaan 3: STN01 D 1226 G 0, eigenaar is mevrouw M.M. Stoete (v.m. dienstwoning) en  

Planetenlaan 5: STN01 D 1227 G 0, eigenaar is Stichting Voor Educatie En Beroepsonderwijs.      

Uit de redengevende beschrijving blijkt dat het schoolcomplex cultuurhistorisch waardevol is als een 

goed voorbeeld van een vrijwel ongewijzigd protestants-christelijk lyceum met dienstwoning uit de 

wederopbouwperiode, waarbij het traditionele type ‘gangenschool’ is gecombineerd met nieuwe 

ideeën over onderwijs- en scholenbouw. Het complex is uitwendig en inwendig vrijwel gaaf en kent 

een vijftal in hoogte verschillende vleugels rond een tuin en binnenplaats en een dienstwoning.  

 

2.Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het schoolcomplex Planetenlaan 3 en 5, op grond van de aanwezige architectuur- en 

cultuurhistorische waarden, aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

2. Indien er geen zienswijzen worden ingediend naar aanleiding van de op basis van de 

Monumentenverordening 2013 voorgeschreven procedure van afdeling 3.4 Awb, de 

aanwijzing verder volgens de regels van het mandateringsbesluit ambtelijk door de afdeling 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving af te handelen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het aanwijzen van het schoolcomplex Planetenlaan 3 en 5 als gemeentelijk monument zoals bedoeld 

in de Monumentenverordening 2013.  

 

4.Argumenten 

De aanwijzing beschermt het schoolcomplex Planetenlaan 3 en 5 en de aanwezige cultuurhistorische 

waarden tegen ongewenste wijzigingen. Uit de redengevende omschrijving (bijlage 1) blijkt dat het 

schoolcomplex voldoende architectuur- en cultuurhistorische waarden heeft om als monument 

aangewezen te worden. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) heeft op 17-12-2019 positief 

geadviseerd (bijlage 2). De stedenbouwkundige kwaliteiten zijn in de redengevende omschrijving 

aangescherpt. 

 

Het (ontwerp)-besluit tot aanwijzen als beschermd monument heeft geen financiële gevolgen.  
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5. Risico’s en kanttekeningen 

Als kanttekening dient te worden opgemerkt dat de gemeente/portefeuillehouder graag meedenkt 

over verduurzaming e.d. van het schoolcomplex.  

Voorts kunnen op basis van afdeling 3.4 Awb tegen het ontwerp aanwijzingsbesluit zienswijzen 

worden ingediend. Tegen het definitieve besluit kan vervolgens beroep en hoger beroep worden 

aangetekend.  

Het ontwerpbesluit zal conform afdeling 3.4 Awb zes weken ter visie worden gelegd. Het besluit 

wordt bekend gemaakt door digitale publicatie in het Gemeenteblad.  

 

 

6. Uitvoering 

Over de stappen in de besluitvorming zullen de eigenaren worden geïnformeerd en het 

ontwerpbesluit, alsmede het definitieve besluit zullen langs gebruikelijke weg worden 

bekendgemaakt.  

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1: Redengevende beschrijving Planetenlaan 3 en 5 

Bijlage 2: vastgesteld verslag van de ARK, d.d. 17-12-2019 

 

 

 


