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Kernboodschap  Conform de Archiefwet 1995 wordt het bouwvergunningen- en constructiearchief 

van de gemeente Haarlem 1875-2012 overgebracht naar het Noord-Hollands 

Archief (NHA). Een gedeelte van het bouwvergunningenarchief is reeds 

overgebracht in 2012. Nu volgt ter afronding het laatste deel. Ook wordt het 

constructiearchief nu overgebracht. Tevens ontvangt het NHA gedigitaliseerde 

kopieën van het analoge bouwvergunningen- en constructiearchief.  

De archieven zijn na overbrenging openbaar toegankelijk bij het NHA.  

Voor een aantal dossiers geldt beperking op de openbaarheid om de veiligheid van 

belanghebbenden te beschermen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing (publicatie op B&W-besluitenlijst). Het is niet noodzakelijk en 

gebruikelijk dat het college dit besluit actief informeert aan de commissie (actieve 

informatieplicht van het college is niet op dit besluit van toepassing). 

Relevante eerdere 

besluiten 

Collegebesluit: Beperkingen van openbaarheid van over te dragen bouwarchieven 
1892-2008 (2011/400445). 

Besluit College  

d.d. 24 maart 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders Besluit:  

1. Het college besluit de aanvulling op het bouwvergunningen- en 

constructiearchief van de gemeente Haarlem 1875-2012 over te brengen naar 

het Noord-Hollands Archief, op grond van artikel 12, eerste lid van de 

Archiefwet. 

2. Digitale werkkopieën van het bouwvergunningen- en constructiearchief 1875-

2012 ter beschikking te stellen aan het Noord-Hollands Archief. 

3. De naamstelling van het in 2012 overgebrachte ‘Archiefdeel van 

bouwvergunningendossiers (bouwtekeningen) van de Dienst Bouw- en 

Woningtoezicht te Haarlem 1892 – 2008’ te wijzigen in: ‘Archiefdeel van 

bouwvergunningen- en constructiedossiers (bouwtekeningen) van de 

gemeente Haarlem 1875 – 2012’. 

4. Het college besluit de openbaarheid van elf dossiers te beperken. Deze 

beperkingen gelden zolang deze panden hun huidige functie hebben, gelet op 

artikel 15, tweede en eerste lid onder “a en c” van de Archiefwet 1995 en 

artikel 10 van het Archiefbesluit 1995. 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2011400445-BW-Nota-Beperkingen-van-openbaarheid-van-over-te-dragen-bouwarchieven-1892-2008.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2011400445-BW-Nota-Beperkingen-van-openbaarheid-van-over-te-dragen-bouwarchieven-1892-2008.pdf
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Het betreft dossiers van de volgende objecten (locaties): 

- Frans Hals Museum (Groot Heiligland 62) 

- Koninklijke Joh. Enschede (Oudeweg 32) 

- Politiebureau locatie Costa del Sol (Costa del Sol 182) 

- Politiebureau locatie Koudenhorn (Koudenhorn 2) 

- Rechtbank Noord-Holland locatie Appelaar (Simon de Vrieshof 1) 

- Rechtbank Noord-Holland locatie Jansstraat (Jansstraat 81) 

- Teylers Museum (Spaarne 16) 

- Stadhuis Haarlem (Grote Markt 2) 

- Provinciehuis Noord-Holland (Dreef 3) 

- Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)  

  (Zijlweg 200) 

- Brandweerkazerne (Zijlweg 200) 

5. Het college besluit de opgelegde beperking op de openbaarheid van dossiers 

inzake object Gevangenis/Huis van Bewaring Harmenjansweg (de Koepel) op 

te heffen.  

6. Het college mandateert aan de gemeentearchivaris de bevoegdheid tot het 

opheffen van de beperkingen of het ten aanzien van een verzoeker buiten 

toepassing laten hiervan op grond van artikel 15, derde lid van de Archiefwet. 

7. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

8. De gemeentearchivaris wordt op de hoogte gesteld van dit besluit. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

 

Conform de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 (verder vermeld als “Archiefwet” en 

“Archiefbesluit”) dienen de te bewaren gemeentelijke archiefbescheiden, die ouder zijn dan twintig 

jaar, binnen een termijn van maximaal tien jaar te worden overgebracht naar de 

archiefbewaarplaats, het Noord-Hollands Archief (NHA).  

 
In de periode 2003-2019 zijn de bouwvergunningendossiers en constructietekeningen geschoond en 

gedigitaliseerd. In 2012 is een eerste deel van het bouwvergunningenarchief overgebracht naar het 

NHA. Het laatste deel is in 2019 gedigitaliseerd en gereed om te worden overgebracht naar het NHA. 

Ook is met de gemeentearchivaris afgesproken dat de constructietekeningen bij het bouwarchief 

gelden als blijvend te bewaren archiefbescheiden en nu worden overgebracht. Tevens ontvangt het 

NHA de digitale werkkopieën van deze gedigitaliseerde archiefdelen.  

Met vaststellen van deze nota besluit het college het bouwvergunningen- en constructiearchief over 

te brengen naar het NHA en daarbij op elf dossiers beperking op de openbaarheid te leggen.  

De beperking op dossiers betreffende het object Gevangenis/Huis van Bewaring Harmenjansweg (de 

Koepel) wordt opgeheven. 

 

2. Besluitpunten college 

 

Het college van burgemeester en wethouders Besluit:  

1. Het college besluit de aanvulling op het bouwvergunningen- en constructiearchief van de 

gemeente Haarlem 1875-2012 over te brengen naar het Noord-Hollands Archief, op grond 

van artikel 12, eerste lid van de Archiefwet. 

2. Digitale werkkopieën van het bouwvergunningen- en constructiearchief 1875-2012 ter 

beschikking te stellen aan het Noord-Hollands Archief. 

3. De naamstelling van het in 2012 overgebrachte ‘Archiefdeel van bouwvergunningendossiers 

(bouwtekeningen) van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht te Haarlem 1892 – 2008’ te 

wijzigen in: Archiefdeel van bouwvergunningen- en constructiedossiers (bouwtekeningen) 

van de gemeente Haarlem 1875 – 2012’. 

4. Het college besluit de openbaarheid van elf dossiers te beperken. Deze beperkingen gelden 

zolang deze panden hun huidige functie hebben, gelet op artikel 15, tweede en eerste lid 

onder “a en c” van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995. 

Het betreft dossiers van de volgende objecten (locaties): 

- Frans Hals Museum (Groot Heiligland 62) 

- Koninklijke Joh. Enschede (Oudeweg 32) 

- Politiebureau locatie Costa del Sol (Costa del Sol 182) 

- Politiebureau locatie Koudenhorn (Koudenhorn 2) 

- Rechtbank Noord-Holland locatie Appelaar (Simon de Vrieshof 1) 
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- Rechtbank Noord-Holland locatie Jansstraat (Jansstraat 81) 

- Teylers Museum (Spaarne 16) 

- Stadhuis Haarlem (Grote Markt 2) 

- Provinciehuis Noord-Holland (Dreef 3) 

- Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK) (Zijlweg 200) 

- Brandweerkazerne (Zijlweg 200) 

5. Het college besluit de opgelegde beperking op de openbaarheid van dossiers inzake object 

Gevangenis/Huis van Bewaring Harmenjansweg (de Koepel) op te heffen.  

6. Het college mandateert aan de gemeentearchivaris de bevoegdheid tot het opheffen van de 

beperkingen of het ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing laten hiervan op grond 

van artikel 15, derde lid van de Archiefwet. 

7. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

8. De gemeentearchivaris wordt op de hoogte gesteld van dit besluit. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

 

Een voor altijd toegankelijk, geordend, duurzaam, digitaal en openbaar toegankelijk 

bouwvergunningen- en constructiearchief van de gemeente Haarlem 1875-2012 in beheer van het 

Noord-Hollands Archief. Het voorkomen dat belangen van derden in het geding komt, door het 

beperkt openbaar stellen van elf dossiers uit dit archief. 

 
 

4. Argumenten 

 

Voorkomen schaden belangen betrokkenen  

De beperking op de openbaarheid betreft dossiers van panden/objecten waar cellencomplexen in 

gevestigd zijn; waarin fraudegevoelige producten worden gemaakt of waar kunsthistorische 

voorwerpen worden bewaard. Stadhuis Haarlem en Provinciehuis Noord-Holland in verband met de 

veiligheid. Het openbaar stellen van deze dossiers kan tot veiligheidsrisico’s leiden. 

 

Het object Gevangenis/Huis van Bewaring Harmenjansweg (de Koepel) is van de lijst van beperkingen 

gehaald. De bestemming van dit object en van vergelijkbare objecten in het land is gewijzigd en de 

grondslag voor beperking is daarmee niet meer van toepassing. 

De openbaarheid betreft dossiers met stukken rond het aanvragen en toekennen van vergunningen 

rond bouw- en verbouw, inclusief constructietekeningen en -berekeningen. De dossiers betreffen 

daarbij De Koepel in de functie van gevangenis en lopen tot en met uiterlijk 2005. 
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Efficiënte afhandeling verzoek dispensatie  

De gemeentearchivaris kan een verzoek tot raadpleging efficiënt afhandelen vanuit zijn verkregen 

mandaat tot het opheffen van de beperkingen of het ten aanzien van een verzoeker buiten 

toepassing laten hiervan op grond van artikel 15, derde lid, van de Archiefwet. 

 

Besluit heeft instemming gemeentearchivaris  

De inhoud van het college besluit is vooraf afgestemd met de gemeentearchivaris en de 

archiefinspecteur van het Noord-Hollands Archief.  
 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Bij de overbrenging van dit archief worden de bouwvergunningen- en constructiedossiers in de zin 

van de wet openbaar toegankelijk, met uitzondering van de in dit besluit opgenomen gebouwen. 

Deze beperkende bepalingen hebben uitsluitend te maken met de betreffende objecten/gebouwen 

in verband met de bestemming daarvan.  

Ten aanzien van het auteursrecht op de informatie in de bouwdossiers is het Noord-Hollands Archief 

verantwoordelijkheid in het beschikbaar stellen van informatie aan derden. In dit geval gaat het om 

het auteursrecht van de architect op de tekeningen. Tenzij dit recht is overgedragen aan de 

opdrachtgever. Voor eigen gebruik is het reproduceren van informatie uit de dossiers toegestaan. Dit 

zal dan via legitimatie moeten worden geverifieerd.  

Ook is het Noord-Hollands Archief verantwoordelijk om in haar dienstverlening rekening te houden 

met de wetgeving vanuit de AVG.  

 

6. Uitvoering 

 

De gemeente zorgt voor het overbrengen van de archieven in goede, geordende en toegankelijke 

staat aan haar archiefbewaarplaats, het NHA. Daarbij levert de gemeente aan het NHA ook de 

digitale werkkopieën. 

 

Het NHA draagt zorg voor het beheer en de raadpleegbaarheid van de archieven. 

De gemeentearchivaris zal het belang afwegen van degene die om raadpleging van de aan 

openbaarheid beperkte archiefbescheiden verzoekt, tegen het belang van de gestelde beperking. 

Degene die om raadpleging van de archiefbescheiden verzoekt, dient tevens een verklaring te 

ondertekenen, dat niets openbaar gemaakt zal worden op zodanige wijze dat de persoonlijke 

levenssfeer van betrokkenen niet wordt geëerbiedigd. Tegen het in mandaat genomen besluit van de 

archivaris tot het weigeren van de opheffing, of het buiten toepassing laten hiervan, kan bij het 

college bezwaar worden gemaakt.  
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Uitvoering van deze regeling laat onverlet de bevoegdheid van het college om zelf de beperkingen op 

te heffen of buiten toepassing te laten. De gemeentearchivaris wordt over het onderhavige besluit 

van het college geïnformeerd. 

 

 

7. Bijlage 

 

1. Geheim: de dossiers betreffende de opgelegde beperking op de openbaarheid bouw- en 

constructiearchief gemeente Haarlem 1875-2010 (2012) 

 

 
 


