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1. Het college stemt in principe in met de aanwijzing van het motorschip “De Onderneming” als

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

Monumentenverordening Haarlem 2006 voorgeschreven procedure van afdeling 3.4 Awb, zal
de aanwijzing verder volgens de regels van het mandateringsbesluit ambtelijk door de afdeling
Omgevingsvergunning worden afgehandeld.

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
4. De aanvrager ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. De nota wordt ter informatie verzonden aan de commissie Ontwikkeling.
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DOEL: Besluiten
Het college is op grond van artikel 3, lid 1 van de Monumentenverordening Haarlem 2006 bevoegd om
objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument.
In artikel 3, lid 7 van de Monumentenverordening Haarlem 2006 is bepaald dat het college de raad in
kennis stelt van de aanwijzing van monumenten. Daarom gaat deze nota ter kennisneming naar de
Commissie Ontwikkeling.
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Onderwerp: Aanwijzing gemeentelijk monument motorschip “De Onderneming”
Reg. Nummer: 2011/214445

1. Inleiding
Deze nota is opgesteld naar aanleiding van het verzoek van de eigenaar van het
motorschip “De Onderneming”om dit schip aan te wijzen als gemeentelijk
monument. Het schip heeft thans ligplaats aan het Jaagpad/Zuid Schalkwijkerweg
39 (jachthaven) en krijgt na de aanwijzing als gemeentelijk monument en wanneer
er geen planologische beperkingen zijn ligplaats aan het Jaagpad 70a, naast het
reeds op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatste schip De Dageraad.

2. Besluitpunten college
1. Het college stemt in principe in met de aanwijzing van het motorschip “De

Onderneming” als gemeentelijk monument.
2. Indien er geen zienswijzen worden ingediend naar aanleiding van de op

basis van de Monumentenverordening Haarlem 2006 voorgeschreven
procedure van afdeling 3.4 Awb, zal de aanwijzing verder volgens de regels
van het mandateringsbesluit ambtelijk door de afdeling
Omgevingsvergunning worden afgehandeld.

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
4. De aanvrager ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. De nota wordt ter informatie verzonden aan de commissie Ontwikkeling.

3. Beoogd resultaat
Plaatsing van het motorschip “De Onderneming” op de gemeentelijke
monumentenlijst.

4. Argumenten

1.1. Het voorstel past binnen het gemeentelijk beleid.

In de Haarlemse monumentenverordening is bepaald dat uw college al dan niet op
aanvraag een monument kan aanwijzen. Tevens is bepaald dat een monument ook
een historisch woonschip kan zijn zoals bedoeld in de Haarlemse
Woonschepenverordening (artikel 1 lid j). De vergunning voor de toekomstige
ligplaats aan het Jaagpad 70a is onder andere gebonden aan de aanwijzing als
gemeentelijk monument. Door een externe specialist is een redengevende
omschrijving over het schip opgesteld. De conclusie hiervan luidt dat de historische
waarden van het schip plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst
rechtvaardigen. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft conform
geadviseerd.

1.2. Deze nota is de basis voor de afhandeling van de individuele
(ontwerp-)aanwijzingsbeschikking.

Nadat de aanvraag is ingediend is op verzoek van de gemeente door een extern
deskundig bureau, te weten “Cultuurwerk” een verkenning opgesteld over de
cultuurhistorische waarden van dit woonschip. De conclusie van deze verkenning
luidt: “op landelijk niveau is de luxe motor in het algemeen geen zeldzaamheid. In
de Haarlemse context echter, is de Onderneming een zeldzame representant van het
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type luxe motor, waarbij het oorspronkelijke scheepstype herkenbaar is. Hierbij
moet worden vermeld dat het schip met een tonnage van 100, landelijk gezien
zeldzaamheidswaarde heeft”.

Alle betrokken belangen zijn bij de voorbereiding van de besluitvorming voor de
aanwijzing meegewogen. Bij de voorbereiding van dit besluit zal de uitgebreide
voorbereidingsprocedure gevolgd worden.
Het schip heeft op dit moment een vergunde ligplaats aan het Jaagpad/Zuid
Schalkwijkerweg 39. De bescherming van het woonschip heeft alleen juridische
status wanneer het zich binnen de gemeentegrenzen van Haarlem bevindt.

De ARK heeft op 5 juli 2011 positief geadviseerd over plaatsing van het woonschip
op de gemeentelijke monumentenlijst.

5. Kanttekeningen
Aangezien het hier een roerend object, ofwel een varend woonschip betreft, welk
zich motorisch kan verplaatsen dient in het besluit vermeld te worden dat de
bescherming als gemeentelijk monument zich beperkt tot binnen de Haarlemse
gemeentegrens.

Belanghebbenden kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (afdeling
3.4) tegen het ontwerp aanwijzingsbesluit een zienswijze indienen. Tegen het
definitieve besluit kan vervolgens beroep worden ingesteld.

6. Uitvoering
Over de stappen in de besluitvorming wordt mededeling gedaan aan de eigenaar en
het ontwerpbesluit, alsmede het besluit worden in de Stadskrant gepubliceerd.
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