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Omschrijving

In de raad van 29 mei wordt bij het vaststellen van 
bestemmingsplan De Meester van Haarlem afgesproken 
om 17.1 Motie 'Sloop monumenten een 
Raadsaangelegenheid' te bespreken in de commissie 
Ontwikkeling, zodat gekomen kan worden tot goede 
procedureafspraken. De motie wordt aangehouden.
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Stand van Zaken/afdoening
Het komt op zichzelf weinig voor dat er vergunning wordt verleend voor de sloop van een 
monument. Met uitzondering van calamiteiten zal sloop ook niet snel toe worden gestaan, tenzij 
hier dringende gronden voor aanwezig zijn. Wij kunnen ons over het algemeen niet goed 
voorstellen dat de sloop van een monument (behoudens calamiteiten) plaatsvindt buiten een 
ontwikkelproject. Omdat ontwikkelprojecten en/of de daarbij behorende besluiten raadsbesluiten 
vereisen, is de inbreng van de gemeenteraad via deze weg geborgd. Wij verwachten daarom dat de 
situatie dat een gemeentelijk monument wordt gesloopt zonder inbreng van de gemeenteraad zich 
buiten eventuele calamiteiten niet snel voor zal doen.

Als er een aanvraag wordt ingediend voor de sloop van een monument, dan is dit inderdaad een 
collegebevoegdheid. Het college kan deze bevoegdheid niet naar eigen inzicht invullen, maar is 
gebonden aan de kaders uit de monumentenregelgeving, de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, overige 
relevante raadsstukken (zoals een bestemmingsplan) en de jurisprudentie. Daarbij laat het college 
zich adviseren door onafhankelijke deskundigen en door de eigen architectuurhistorici. Daarbij 
volgt uit de regelgeving welke onafhankelijke adviseurs moeten worden geraadpleegd. De Wabo- 
regelgeving voorziet niet in instemming of enige andere vorm van instemming door de 
gemeenteraad. Dat heeft ook tot gevolg dat het college in juridische zin geen gewicht mag 
toekennen aan het advies van de gemeenteraad, maar zelfstandig zal moeten beslissen op de 
aanvraag binnen de geldende kaders. De gemeenteraad en het college zijn beiden gebonden aan 
dezelfde kaders en dienen de adviezen van de onafhankelijke adviseurs bij de beoordeling te 
betrekken. Het is daarom niet goed voor te stellen dat de gemeenteraad tot een ander besluit zal
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komen dan het college.

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de inbreng van de gemeenteraad is geborgd 
middels algemene kaderstelling, zaals de Nota Ruimtelijke Kwaliteit en de 
Monumentenverordening, als middels specifieke kaderstelling als een bestemmingsplan. De 
bevoegdheid tot het uitvoeren van deze kaders berust bij het college. Omdat het college bovendien 
in juridische zin is gebonden aan deze kaders en de Wabo-regelgeving niet voorziet in een 
raadsbesluit bij deze procedure, ontraadt het college de motie.

Afdelingsmanager Boer, H.H.T. de 12-9-2019 11:47:28 Boer, H.H.T. de
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