
Gemeente Haarlem 

drs. Ewout P. Cassee 
wethouder ruimtelijke ordening, grondbeleid en 
regionale samenwerking 

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem 

Datum 
Ons kenmerk 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail 
Onderwerp 

4 december 2013 
2013509085 
A.M. Schneider 
3916 
a.schneider@haarlem.nl 
Voortgang sloop Floris van Adrichemlaan 

Geachte leden van de commissie ontwikkeling, 
Op 5 september 2013 heeft de gemeenteraad het budget voor de sloop van de school 
aan de Floris van Adrichemlaan 1 vastgesteld. In het raadsstuk staat een planning 
voor de uitvoering van ca. 8 maanden. Direct na de besluitvorming is toestemming 
gevraagd aan de gemeente (afdeling Omgevingsvergunning) om het pand te slopen, 
de toestemming is verleend. In de brief waarin toestemming is verleend staat 
vermeld dat, als de sloopwerkzaamheden strijdigheid opleveren met de Flora- en 
fauna wet en/of de Natuurbeschermingswet, er een ontheffing aangevraagd moet 
worden bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. Ook in het raadsbesluit is reeds vermeld dat de planning 
gewijzigd kan worden door de wettelijke kaders die de Flora en Fauna wet aan ons 
stelt. De Flora en fauna wet beschermt onder andere vleermuizen en broedvogels, 
wat inhoudt dat hun verblijfplaatsen en individuen niet zondermeer mogen worden 
beschadigd of verstoord. 
Uit nader onderzoek blijkt dat het schoolgebouw aan de Floris van Adrichemlaan 1 
in potentie geschikt is als een vaste rust- of verblijfplaats voor vleermuizen. Gezien 
de geschiktheid van het gebouw stelt het ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie een vleermuisinventarisatie conform het vleermuisprotocol 
verplicht. Deze inventarisatie loopt van april tot oktober. Vaak kan, op basis van 
waarnemingen in april en mei, al wel een goedkeuring bij het Ministerie worden 
aangevraagd. Hiermee lopen onderzoek en aanvraag parallel, wat tijd kan schelen. 
Voor de sloop van de school aan de Floris van Adrichemlaan 1 betekent dit dat het 
pand als geheel nog niet gesloopt mag worden. Wel mogen de volgende 
werkzaamheden worden uitgevoerd: 

- alle asbestsaneringen in het pand (hot spots voor 1 januari 2014) 
- alle werkzaamheden aan de binnenzijde zijn toegestaan, met uitzondering van het 
verwijderen van dakbeschot 
- werkzaamheden aan zolderruimtes zijn niet toegestaan 
- werkzaamheden waarbij constructieve binnenmuren worden verwijderd zijn niet 
toegestaan. 
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Het gaat er om dat de buitenzijde van het pand in de huidige situatie gehandhaafd 
blijft. Ook achter een zonwering of betimmering kan bijvoorbeeld een vleermuis 
verblijven. 

Na het onderzoek wordt ontheffing aangevraagd en een planning opgesteld voor de 
sloop van de buitenzijde en het dak van het pand. Ik zal u dan zo spoedig mogelijk 
op de hoogte stellen. 
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