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Omschrijving
Wethouder Snoek zegt namens de verantwoordelijke wethouder toe 
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Stand van Zaken/afdoening

Beantwoording

In Haarlem is een groot aantal rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten aangewezen. Monumenten 
zijn beschermd tegen sloop. Hiernaast kent de gemeente panden met een hoge beeldkwaliteit (zogenaamde 
orde 2 panden). Voor deze categorie panden is in de bestemmingsplannen een beschermde regeling 
opgenomen die gericht is op behoud van het straatbeeld. Beeldbepalende panden zijn, in tegenstelling tot 
monumenten, niet beschermd tegen sloop. Wel gelden strenge eisen voor wijzigingen aan de kap en de gevel 
en voor eventuele nieuwbouw.

Bouwhistorie

In aanvulling hierop is voor bouwhistorisch waardevolle panden een aparte regeling gemaakt. Dit betreft 
panden waarvan niet alleen het gevelbeeld een hoge waarde heeft, maar waarvan (de verwachting bestaat 
dat) het pand als geheel een hoge bouwhistorische waarde heeft. Het komt namelijk vaak voor dat achter 
relatief jonge gevels veel oudere panden schuil gaan. Met deze regeling krijgt het college de ruimte om een 
sloopaanvraag van een bouwhistorisch waardevol pand te weigeren. Deze regeling geldt inmiddels voor een 
gedeelte van de historische binnenstad (bestemmingsplangebied Vijfhoek / Heiliglanden - De Kamp). Een 
vergelijkbare regeling voor de overige delen van de historische binnenstad is in voorbereiding. Beoogd wordt 
om het bestemmingsplan waarin deze regeling wordt opgenomen medio 2019 voor vaststelling aan u aan te 
bieden.
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Na-in ventarisaties

In de gemeente hebben verschillende inventarisaties naar waardevolle panden plaatsgevonden. In totaal telt 
de gemeente circa 1.800 aanwijzingen tot rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument. Hiernaast zijn er 
circa 3.200 orde 2 aanwijzingen (de beeldbepalende panden). In een aantal gebieden is de bebouwing echter 
niet of onvoldoende geïnventariseerd, bovendien is nog onvoldoende zicht op panden uit de 
wederopbouwperiode. Met het oog hierop wordt gewerkt aan een verdere inventarisatie. Focus ligt hierbij 
voor 2019 op de bebouwing uit de wederopbouwperiode (1940-1965). Beoogde planning is dat deze 
inventarisatie in 2019 wordt afgerond. Op basis hiervan kunnen eventuele nieuwe gemeentelijke 
monumentenaanwijzingen plaatsvinden en kunnen nieuwe beeldbepalende panden in bestemmingsplannen 
worden opgenomen.

Afdelingsmanager Bloem, A.M.L. 5-2-2019 16:17:21 Bloem, A.M.L.

Portefeuillehouder ‘sf]0 6/2/20*9 Roduner, FJ.
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