
Gemeente
Haarlem

R.K. Parochie Moeder van de Verlosser 
T.a.v. het Parochiebestuur 
Professor Eijkmanlaan 48 
2035XB Haarlem

Ons kenmerk VTH/2018/254073
Datum -- december 2019 

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Contact Dhr. R. de Vries 

Telefoon 023-5113789
E-mail r.d.vries@haarlem.nl

rk.schalkwiik@antenna.nl
BPutter(S)bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Eric.Annaert@colliers.com

Onderwerp: besluit aanwijzing gemeentelijk monument,
Betreft de Moeder van de Verlosserkerk, Professor Eijkmanlaan 46/48 te Haarlem

Geachte bestuursleden,

Op 5 maart 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten (2019/61809), op grond van het 
bepaalde in artikel 3 van de Monumentenverordening 2013, de Moeder van de Verlosserkerk, 
Professor Eijkmanlaan 46/48 te Haarlem aan te wijzen als gemeentelijk monument met nummer 
'GM59-0736'.
Het te beschermen kerkelijk complex Moeder van de Verlosser heeft een hoge cultuurhistorische 
waarde als toonbeeld van de naoorlogse kerkelijke ontwikkeling in Nederland en Haarlem.
Het complex is kadastraal gelegen op het perceel met nummer 'HLM02 P 1768 G 0'.

Het college heeft dit besluit mede gebaseerd op het inhoudelijk positieve advies dd. 18 december 
2018 van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) over de redengevende omschrijving en 
waardering van het kerkelijk complex. Uit de redengevende omschrijving blijkt dat het complex hoog 
monumentale waarden heeft. De geconstateerde waarden rechtvaardigen een aanwijzing tot 
gemeentelijk monument. De redengevende omschrijving is als bijlage bij dit besluit gevoegd en 
maakt hier, voor zover nodig, integraal onderdeel vanuit.

WETSBEPALINGEN
Het besluit is gebaseerd op de relevante artikelen van de Monumentenverordening Haarlem 2013 en 
afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

TER VISIE
Het ontwerpbesluit aanwijzing als gemeentelijk monument heeft gedurende de periode van 15 
maart 2019 tot en met 26 april 2019 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode bestond de 
mogelijkheid voor belanghebbenden om zienswijzen en/of bedenkingen in te dienen.
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Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt.
Namens het bestuur van de R.K. Parochie Moeder van de Verlosser (eigenaar van het kerkelijk 
complex), door mw. mr. J.C. Ellerman van Six Advocaten per brief d.d. 19 april 2019 zienswijzen 

ingediend.

Samenvatting van de zienswijzen en de reactie van het college
• Zienswijze; het parochiebestuur heeft bezwaar tegen de aanwijzing en zal nadelige financiële 

gevolgen ondervinden hiervan.
• Reactie; naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de later gehouden hoorzitting is 

duidelijk dat het Parochiebestuur zich niet kan vinden in de voorgenomen aanwijzing van het 
kerkcomplex als gemeentelijk monument. Hierbij worden onder meer nadelige financiële 
gevolgen genoemd, die geen onderbouwing of indicatie kennen. Dit punt is derhalve niet 
verder onderbouwd en aangetoond.

• Zienswijze; het bestuur vraagt zich af wat het vermeende belang is van de aanvrager(s) om 

de monumentenstatus aan te vragen.
• Reactie; de aanvragers zijn verenigingen en een stichting welke zijn opgericht met als doel 

het behoud van cultuurgoed in Nederland / Haarlem.

• Zienswijze; artikel 3 lid 9 van de monumentenverordening geeft aan dat het college voordat 
een monument met een religieuze bestemming wordt aangewezen overleg voert met de 
eigenaar, tenzij er spoedeisend belang is.

• Reactie; nadat het conceptbesluit voor de aanwijzing op 13 maart 2019 is verstuurd aan 
belanghebbenden, is het besluit ter visie gelegd. Dit gebeurt op grond van de uitgebreide 
openbare voorbereidingsprocedure. Er zijn zienswijzen ingediend en het bestuur van de 
Parochie is in de gelegenheid gesteld tijdens een hoorzitting de zienswijzen toe te lichten, 
hetgeen is gebeurd op 10 juli 2019. De bescherming als monument treedt pas in werking op 
het moment dat het definitieve besluit is genomen.

• Zienswijze; het bestuur is voornemens het kerkgebouw af te stoten, mede om financiële 
redenen. De aanwijzing tot gemeentelijk monument betekent een aanzienlijke beperking van 
de gebruiksmogelijkheden van het gebouw en de Parochie verwacht hierdoor dan ook 
onevenredig financieel benadeeld te worden.

• Reactie; De toegestane gebruiksmogelijkheden van het gebouw zijn opgenomen in het 
bestemmingsplan; de bestemming is 'maatschappelijk'. Hieronder valt het gebruik van 
bijvoorbeeld; educatieve voorzieningen, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang, 
levensbeschouwelijke voorzieningen, buurtcentrum, verenigingsleven, gezondheidszorg, 
welzijnsinstelling, woonzorgvoorzieningen, zorginstelling, (para)medische dienstverlening en 
openbare dienstverlening. Deze bestemming is onveranderd en blijft gehandhaafd omdat er 
behoefte is aan ruimte voor maatschappelijke voorzieningen in Schalkwijk.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Kenmerk: VTH/2018/786507
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

2/7



• Zienswijze; er dient een zorgvuldige belangenafweging gemaakt te worden voordat er van 
aanwijzing sprake is; hiervan is in het conceptbesluit niets van terug te vinden. Een juiste 
belangenafweging zou ertoe leiden dat wordt afgezien van een aanwijzing als monument.

• Reactie; het college erkent dat in de fase van het ontwerpbesluit, voor indiening van de 
zienswijze, nog niet alle belangen en feiten duidelijk zijn. Het besluit wordt daarom ook 
genomen nadat zienswijzen van belanghebbenden zijn ingewonnen. Na de hoorzitting is een 
verslag gemaakt namens het college en eigenaren zijn in de gelegenheid gesteld dit verslag 
aan te vullen, hetgeen is gebeurd. Het college gaat er daarom vanuit inzicht te hebben in alle 
belangen en feiten.

• Zienswijze; uit jurisprudentie blijkt dat de financiële belangen van de eigenaar in beginsel 
niet hoeven te worden betrokken. Dat is anders wanneer de eigenaar van het betrokken 
gebouw negatieve gevolgen heeft van een monumentenstatus voor bijvoorbeeld 
herontwikkeling of verkoop.

• Reactie; het gebruik van het gebouw is, zoals hierboven gesteld, bedoeld voor 
maatschappelijke functies. Hieraan wordt niet getornd. Daarnaast zijn er bij het college geen 
plannen van herontwikkeling bekend of concreet ingediend welke maken dat er zicht zou zijn 
op veranderd gebruik in de toekomst. In die zin kan niet gesteld worden dat er nu al 
aanwijsbare negatieve gevolgen zijn, enkel door de aanwijzing als gemeentelijk monument.

• Zienswijze; volgens de makelaar heeft de aanwijzing als monument gevolgen voor de 
verkoop van het gebouw; de voorziene waardedaling bedraagt volgens hem circa € 
350.000,=.

• Reactie; vooropgesteld wordt dat de enkele aanwijzing van het kerkcomplex als gemeentelijk 
monument niet aantoonbaar met zich brengt dat het pand in waarde daalt. Het financiële 
aspect wordt in de door het college te maken afweging betrokken, echter slechts in het geval 
dat de waardedaling zodanig groot is dat het belang van de eigenaar onevenredig zou 
worden geschaad kan dit aanleiding zijn om niet over te gaan tot aanwijzing. Deze 
vermeende waardedaling is door de eigenaar niet aangetoond en is daarmee geen argument 
om niet over te gaan tot aanwijzing.

• Zienswijze; in alle voorgaande jaren is er geen signaal geweest dat het kerkgebouw een 
dermate belangwekkend architectonisch belang vertegenwoordigde dat dit moest leiden tot 
een aanwijzing als gemeentelijk monument. Pas nadat in februari 2018 bekend werd dat het 
gebouw verkocht zou worden, is er een aanvraag tot aanwijzing ingediend.

• Reactie; deze aanwijzingsprocedure en de voorbereiding daarvoor is door het bevoegd 
gezag, in dit geval het college, ter hand genomen op het moment dat het verzoek tot 
aanwijzing als gemeentelijk monument is ontvangen; te weten 21 mei 2018. Daarna is de
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redengevende beschrijving opgesteld en akkoord bevonden door de Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. Dit is verlopen zoals gesteld in voornoemde monumentenverordening.

Zienswijze; uit de 'redengevende beschrijving' blijkt dat werkelijk niets aan het kerkgebouw, 
zowel qua interieur als exterieur, veranderd mag worden. Deze verregaande beperking zal 
leiden tot jarenlange leegstand van het gebouw, hetgeen niet de bedoeling kan zijn van de

aanwijzing.
Reactie; de redengevende omschrijving beschrijft cultuurhistorische waarden, aanwezig m 
en om het ensemble en gebouw. Een redengevende omschrijving is niet bedoeld om 
transformatiemogelijkheden in aan te geven, maar geeft slechts de onderbouwing van een 

monumentenstatus.

Zienswijze; met het behoud van de contouren van het kerkgebouw zijn nieuwe invullingen 
mogelijk, maar ongewijzigde handhaving van het gebouw betekent dat uitsluitend andere 
kerkgenootschappen interesse zouden kunnen hebben; hiervan is bekend dat dit met de 

meest kapitaalkrachtige partijen zijn.
Reactie; het is niet gezegd dat het huidige gebouw enkel en alleen door een 
kerkgenootschap gebruikt kan worden. De gebruiksbepalingen uit het bestemmingsplan zijn

leidend.

Zienswijze: de beschrijving dat de kerk een ensemble is van hoog- en laagbouw dat een open 
ruimte omarmt die naar de buurt is gericht, kan het Parochiebestuur niet volgen.
Reactie; De kerk staat op de hoek van twee belangrijke verbindingswegen in de naoorlogse 
nieuwbouwwijk Schalkwijk aan een stedenbouwkundig knooppunt in de wijk. 
Stedenbouwkundig vormt de positionering van met name de klokkentoren op de hoek van 
de Professor Eijkmanlaan en de Floris van Adrichemlaan een duidelijk ankerpunt in de wijk. 
Het ensemble vormt een stedenbouwkundig geheel van hoog- en laagbouw en een lage 
muur om een open pleinruimte, met als markant element de klokkentoren. Het plein is naar

de buurt is toe-gericht.

Zienswijze; Uit de waardenstelling van de aanvrager blijkt dat er van de architect meerdere 
modernistische kerken bekend zijn; vraag is dan ook waarom juist deze kerk aangewezen 

moet worden als gemeentelijk monument.
Reactie; Het kerkelijk complex Moeder van de Verlosser heeft een hoge cultuurhistorische 
waarde als toonbeeld van de naoorlogse kerkelijke ontwikkeling in Nederland en Haarlem en 
als kenmerkend toonbeeld van Schalkwijk (een nieuw opgetrokken woonomgeving met eigen 
voorzieningen). Architectuur- en kunsthistorisch is het kerkgebouw van grote waarde door 
de combinatie van eenvoudige en zakelijke vormentaal met de uitbundige en kleurrijke
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glaskunst, een hoogtepunt in het oeuvre van architect J.G. de Groot en kunstenaar Egbert 
Dekkers.

• Zienswijze: met name de ramen zijn het welke zeldzaamheidswaarde bezitten; het is goed 
mogelijk om alleen de ramen te beschermen welke dan in een andere setting toegepast 
kunnen worden.

• Reactie: het geheel van stedenbouwkundige opzet, architectonische uitwerking en gebruik 
zijn kenmerkend voor de naoorlogse kerkenbouw en van hoge cultuurhistorische waarden. 
Het glaskunstwerk maakt hier een onmisbaar onderdeel van uit. De overige onderdelen zoals 
de stedenbouwkundige opzet en de klokkentoren zijn eveneens onmisbaar als onderdeel van 
het ensemble.

Zienswijze-gesprek
Op 10 juli 2019 om 17.00 uur is naar aanleiding van de zienswijzen een hoorzitting gehouden op het 
gemeentelijk kantoor Zijlpoort; Gedempte Oude Gracht 2 te Haarlem. Hierbij waren aanwezig 
namens het parochiebestuur de heer B. Putter, pastoor en voorzitter van het parochiebestuur, de 
heer J. Struycken, secretaris parochiebestuur. Namens de gemeente waren aanwezig mw. M. 
Temme, adviseur erfgoed en dhr. R. de Vries, juridisch adviseur. Inhoudelijk zijn tijdens dit gesprek 
geen nieuwe zienswijzen toegevoegd ten opzichte van de hiervoor behandelde zienswijzen.

Belangenafweging.
Inzake de aanwijzing als gemeentelijk monument is het college geadviseerd door de 
Haarlemse Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (ARK); welk advies positief is. De ARK 
is akkoord met de inhoudelijke redengevende omschrijving van het Cuypersgenootschap en 
de waarderings-beoordeling hiervan door de gemeentelijke architectuurhistoricus.
De bestemming van het perceel is bedoeld voor "maatschappelijk" gebruik; het 
bestemmingsplan geeft aan dat voor 'maatschappelijk' aangewezen gronden onder meer 
bestemd zijn voor:
educatieve voorzieningen, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang, 
levensbeschouwelijke voorzieningen, buurtcentrum, verenigingsleven, gezondheidszorg, 
welzijnsinstelling, woonzorgvoorzieningen, zorginstelling, (para)medische dienstverlening, 
openbare dienstverlening;
Het gebouw is thans nog in gebruik als kerk. Binnen de gebruiksmogelijkheden 
"maatschappelijk" zoals benoemd in het bestemmingsplan, zijn er voldoende mogelijkheden 
om invulling te geven aan een voortgezet gebruik van het gebouw. Daarnaast is er in 
Schalkwijk behoefte aan ruimte voor maatschappelijke voorzieningen; reden waarom deze 
bestemming door de gemeente wordt gehandhaafd. Voorts is gebleken dat er concrete 
interesse van marktpartijen is voor het kerkgebouw.
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- Uit vaste jurisprudentie blijkt verder dat de enkele aanwijzing van een pand als gemeentelijk 
monument niet zonder meer met zich mee brengt dat het pand in waarde daalt. Een 
waardedaling van het kerkgebouw door de aanwijzing als gemeentelijk monument .s door de 
eigenaar niet onderbouwd aangetoond. Hierdoor is niet vast komen te staan dat er sprake ,s 
van een waardedaling waardoor eigenaar onevenredig wordt benadeeld.

- Het college stelt zich op grond van bovenstaande op het standpunt dat op grond van de 
ingewonnen adviezen kan worden overgegaan tot aanwijzing van het kerkgebouw als 

gemeentelijk monument.

BESLUIT

Gelet op het bovenstaande hebben wij op 5 maart 2019 besloten, overeenkomstig het bepaalde m 
artikel 3 van de Monumentenverordening 2013, het kerkelijk complex 'Moeder van de Verlosser, 
Professor Eijkmanlaan 46/48, kadastraal gelegen op het perceel nummer 'HLM02 P 1768 G 0 , 

aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument.
De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding anders te besluiten.

TOELICHTING

Het doel van de Haarlemse Monumentenverordening en plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst is om waardevolle objecten van bouwkunst en archeologie van het Haarlemse 
erfgoed te behouden. De wettelijke bepalingen zijn erop gericht dat daarbij steeds het algemeen 
belang tegen het particulier belang wordt afgewogen. Het is dus niet zo dat aan het beschermd 
monument niets meer mag worden veranderd, maar wel dat voor iedere wijziging vergunning dient 
te worden gevraagd bij burgemeester en wethouders. De aanwijzing als beschermd monument heeft 
tot gevolg dat voor wijzigingen van het object een Omgevingsvergunn.ng nodig is voor de activiteiten 
bouwen en monument. Uiteraard zal bij de beoordeling van de wijzigingsplannen worden nagegaan 
of de monumentale waarden van het object niet worden aangetast. Wanneer uit de planvorming 
blijkt dat voldoende rekening is gehouden met de monumentale waarden, kan op advies van de ARK 
een vergunning op grond van de monumentenverordening worden verleend.

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, 

namens het college,

Mw. mr. H.H.T. de Boer
Manager afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving
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Beroepsclausule
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u beroep aantekenen bij de Rechtbank Noord-Holland, 
sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Het beroep moet binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief ingediend zijn.
Dit beroep moet ten minste de volgende gegevens bevatten 

uw naam en adres 
de verzenddatum van uw beroep 
het besluit waartegen u beroep aantekent 
de reden van uw beroep 
datum en handtekening

Het beroep schorst de werking van het besluit niet op. Hiertoe dient u een verzoek om voorlopige 
voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht. Op basis van dit verzoek kan de werking van het besluit worden opgeschort. Voor een 
verzoek om voorlopige voorziening bent U griffierecht verschuldigd.
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