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Kernboodschap  De Gemeente Haarlem heeft in samenwerking met een extern bureau een 

cultuurhistorisch inventarisatie en waardering gemaakt van Naoorlogse 

architectuur en stedenbouw in Haarlem. Aanleiding voor het onderzoek was het 

ontbreken van kennis en een systematisch overzicht van de erfgoedwaarden uit 

deze periode. 

 

In het onderzoek wordt een gebiedsgerichte beschrijving gegeven en zijn circa 70 

panden en complexen thematisch geïnventariseerd en gewaardeerd. Naast hoog 

en positief gewaardeerd panden en complexen wordt in het rapport een aantal 

gebieden genoemd waarbij de samenhang tussen stedenbouwkundige opzet, 

verkaveling, inrichting openbare ruimte en architectuur van hoge waarde is.  

 

Om de erfgoedwaarden te beschermen wordt voorgesteld voor de hoog 

gewaardeerd panden een proces tot aanwijzing als gemeentelijk monument te 

starten. Voor de positief gewaardeerde panden en positief gewaardeerde 

gebieden kan de bescherming via het bestemmingsplan of Omgevingsplan 

geregeld worden. 

 

Voorgesteld wordt de aanbevelingen uit het rapport over te nemen en de 

gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing (publicatie op de b&w besluitenlijst) 

 

Het college kan, op basis van de Monumentenverordening 2013, gemeentelijke 

monumenten aanwijzen en stelt, conform deze verordening, de raad in kennis van 

een dergelijk besluit. Op dit moment is dit nog niet aan de orde. Zie ook onder 

Uitvoering. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Collegebesluit Vaststellen 213a rapport erfgoedbeleid (2019/438108) besproken in 

de commissie ontwikkeling van 10 december 2019. 

Collegebesluit Erfgoed en Ruimte (2013/231400) 20 augustus 2013. 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/10-december/19:00/Vaststellen-213a-rapport-erfgoedbeleid-FR-onder-voorbehoud-van-voldoende-vergadertijd/2019438108-1-Vaststellen-213a-rapport-erfgoedbeleid-4.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2013/20-augustus/10:00/Erfgoed-en-Ruimte/2013231400-BW-Nota-Erfgoed-en-Ruimte-2.pdf


 Kenmerk: 2020/268848 2/5 

 

Besluit College  

d.d. 23 juni 2020 

 

 

1. De aanbevelingen uit het rapport Naoorlogse architectuur en stedenbouw 

over te nemen, zijnde: 

a) Voor 12 hoog gewaardeerde panden / complexen een aanwijzing als 

gemeentelijk monument te onderzoeken. 

b) 16 panden / complexen met een positieve waardering nader te 

beschrijven en voor zover hier aanleiding voor is een planologische 

bescherming te geven (via een bestemmingsplan / het Omgevingsplan). 

c) 7 positief gewaardeerde gebieden nader te beschrijven en voor zover hier 

aanleiding voor is een planologische bescherming te geven (via een 

bestemmingsplan / het Omgevingsplan). 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  
De Gemeente Haarlem heeft in samenwerking met een extern bureau een cultuurhistorisch 

inventarisatie en waardering gemaakt van Naoorlogse architectuur en stedenbouw in Haarlem. Dit 

betreft de periode 1940-1965. Het rapport is opgenomen in een bijlage. Aanleiding voor het 

onderzoek was het ontbreken van kennis en een systematisch overzicht van de erfgoedwaarden in 

deze periode. 

In het onderzoek wordt een gebiedsgerichte beschrijving gegeven en zijn circa 70 panden en 

complexen thematisch geïnventariseerd en gewaardeerd. Naast hoog en positief gewaardeerd 

panden en complexen worden in het rapport een aantal gebieden genoemd waarbij de samenhang 

tussen stedenbouwkundige opzet, verkaveling, inrichting openbare ruimte en architectuur van 

waarde is.  

Om de erfgoedwaarden te beschermen wordt voorgesteld voor de hoog gewaardeerde panden een 

proces te starten voor aanwijzing als gemeentelijk monument. Voor de positief gewaardeerde 

panden en positief gewaardeerde gebieden kan bescherming via het bestemmingsplan of 

Omgevingsplan gegeven worden. 

 
De vraag om een onderzoek naar de naoorlogse architectuur en stedenbouw is mede naar voren 

gebracht door de Historische Vereniging Haerlem, Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap. Met 

deze organisaties en met de ARK is overleg gevoerd over de het onderzoek. Resultaten van dit 

overleg zijn verwerkt in het onderzoek. 
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2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  
1. de aanbevelingen uit het rapport Naoorlogse architectuur en stedenbouw over te nemen, zijnde: 

a) Voor 12 hoog gewaardeerde panden / complexen een aanwijzing als gemeentelijk 

monument te onderzoeken. 

b) 16 panden / complexen met een positieve waardering nader te beschrijven en voor zover 

hier aanleiding voor is een planologische bescherming te geven (via een bestemmingsplan / 

het Omgevingsplan). 

c) 7 positief gewaardeerde gebieden nader te beschrijven en voor zover hier aanleiding voor is 

een planologische bescherming te geven (via een bestemmingsplan / het Omgevingsplan). 

Zie bijlage 1 voor een overzicht van de bedoelde panden / complexen en gebieden. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het beoogd resultaat van de aanwijzing tot gemeentelijk monument is het beschermen van de hoog 

gewaardeerde objecten / complexen tegen sloop en wijzigingen die de cultuurhistorische waarden 

onevenredig aantasten. 

 

Met een conserverende planologische regeling wordt beoogd, voor zover hier aanleiding voor is, de 

stedenbouwkundige opzet, verkaveling, inrichting van de onbebouwde ruimte, architectonische 

hoofdopzet en het gevelbeeld van de positief gewaardeerde gebieden en panden te beschermen.  

 

4. Argumenten 
1. Haarlem wil zorgvuldig omgaan met cultuurhistorische waarden. 

In het coalitieprogramma Duurzaam Doen 2018-2022 is aangegeven dat erfgoed een belangrijke 

drager van de ruimtelijke kwaliteit van de stad is en dat we ons erfgoed koesteren en ook voor 

toekomstige generaties willen behouden. 

 
2. De stedenbouw en architectuur uit de naoorlogse periode (1940-1965) is van belang voor de 

geschiedenis en cultuurhistorie van Haarlem. 

De naoorlogse periode is ook voor Haarlem belangrijk geweest en heeft een stempel gedrukt op 

de stad. De aandacht hiervoor is in lijn met de landelijke waardering voor deze periode. 

 

3. Een aantal gebouwen, complexen en stedenbouwkundige ensembles uit deze periode is te 

waarderen met een hoge of positieve cultuurhistorische waarde vanwege de stedenbouwkundige, 

architectuurhistorische en/of  cultuurhistorische kwaliteiten. 

Naast individuele gebouwen zijn, zeker in de naoorlogse periode, ensembles met een samenhang 

tussen stedenbouw, verkaveling, inrichting van de buitenruime en architectuur waardevol. 
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4. Voor een zorgvuldige omgang met naoorlogs erfgoed en om verlies aan erfgoedwaarden te 

voorkomen is bescherming nodig. 

Mede gelet op de snelle ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven is bescherming nodig.  

a. Voor de hoog gewaardeerde objecten is een aanwijzing als monument een geschikt 

instrument.  

b. De positief gewaardeerde objecten kunnen conform de systematiek van de gemeente in 

het bestemmingsplan / omgevingsplan worden aangewezen als beeldbepalend (orde 2). 

c. Voor de positief gewaardeerde gebieden kan eveneens in het bestemmingsplan / 

Omgevingsplan een beschermende regeling gemaakt worden. Aanwijzing van deze 

gebieden als monument zou, mede gelet op de schaal en het aantal objecten te ver gaan. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Effecten op verduurzaming, wonen en andere opgaven voor de stad 

Voor de gehele gebouwde omgeving geldt dat er vanuit het klimaatakkoord verplichtingen zijn 

opgenomen. Woningen moeten van het aardgas, maatschappelijk vastgoed moet naar label b, en 

utiliteit moet ook grote stappen maken. 

 

Een aanwijzing als gemeentelijk monument kan effect hebben op deze duurzaamheidsopgave en op 

andere opgaven voor de stad. Hierbij is het goed aan te geven dat het in totaal om mogelijk 12 

gebouwen / complexen gaat uit de periode 1940-1965, waaronder drie wooncomplexen met in 

totaal circa 125 appartementen. Gelet op de totale gebouwenvoorraad van de gemeente uit de 

naoorlogse periode (1940-1965) is dit in kwantitatieve zin zeer beperkt. 

 

Op individueel gebouwniveau kan een aanwijzing effect hebben op de mogelijkheden voor 

verduurzaming. Het verduurzamen van monumenten is vaak maatwerk en vraagt om een zorgvuldige 

aanpak. Op deze wijze zijn er bij monumenten goede mogelijkheden voor verduurzaming (zowel 

energiebesparing als -opwekking). Opgemerkt wordt dat bij panden uit de naoorlogse periode er in 

het algemeen vrij veel ruimte is voor verduurzaming, o.a. omdat de historische waarde van de 

materialen minder groot is. Tegelijk is er in het algemeen voor deze panden ook een grote 

verduurzamingsopgave.  

 

In de redengevende omschrijving, die in de volgende stap zal worden opgesteld, zullen de specifieke 

monumentwaarden omschreven worden, waardoor ook duidelijk wordt waar transformatieruimte 

van de gebouwen zit, o.a. t.b.v. verduurzaming en energietransitie. 

 

Met betrekking tot het beleidsterrein wonen zal een aanwijzing effect hebben op de mogelijkheden 

voor ingrijpende renovaties en sloop/nieuwbouw. Niet verwacht wordt dat een aanwijzing grote 

effecten heeft op de huurprijs. De verhuurder mag bij  de bepaling van de maximale huurprijs (alleen 

van toepassing in de sociale huur) een opslag doorrekenen. Ook hier wordt opgemerkt dat het, gelet 
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op de totale voorraad woningen uit deze periode, een zeer beperkt aantal betreft (circa 35 

huurappartementen). 

 

Met betrekking tot de nadere beschrijving van de beeldbepalende panden en de gebieden gaat het 

om het inbrengen van erfgoedwaarden in het bestemmingsplan / omgevingsplan en bij 

gebiedsontwikkeling. Dit betekent niet dat deze gebieden ‘op slot’ gaan. Wel dat kwaliteiten van de  

naoorlogse architectuur en stedenbouw worden meegewogen als één van de (sectorale)aspecten bij 

een integrale afweging met andere belangen en ambities, zoals energietransitie, co2-reductie, 

wonen, groei van de stad etc. etc. Besluitpunten b en c zien erop dat het aspect cultuurhistorie 

hierbij niet onopgemerkt blijft, e.e.a. is ook als verplichting opgenomen in het Besluit ruimtelijke 

ordening (artikel 3.1.6 onder 5 onder a). 

 

Mogelijke bezwaren eigenaren tegen een aanwijzing 

Eigenaren en andere belanghebbenden kunnen bezwaren hebben tegen een aanwijzing van een 

gemeentelijk monument of planologische bescherming. Conform de hiervoor geldende procedures 

worden eventuele bezwaren betrokken bij de besluitvorming door het college (in het geval van een 

monumentaanwijzing) of gemeenteraad (in het geval van een bestemmingsplan / Omgevingsplan). 

Hierbij wordt opgemerkt dat het college bij het besluit waarmee de formele procedure voor het 

aanwijzen van een gemeentelijk monument start eventuele andere belangen, risico’s en 

kanttekeningen kan meewegen. 

 

6. Uitvoering 

Na het besluit wordt gestart met het proces voor aanwijzing van de hoog gewaardeerde panden tot  

gemeentelijk monument. Na het opstellen van een redengevende omschrijving en advies van de 

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit worden deze resultaten samen met eventuele risico’s en 

kanttekeningen ter besluitvorming neergelegd bij het college.  

 

Indien het college hiertoe besluit start daarna de formele aanwijzingsprocedure, conform afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. In het kader van deze procedure hebben eigenaren en 

andere belanghebbenden formeel de mogelijkheid te reageren.  

 

Middels een actualisatie van het bestemmingsplan / Omgevingsplan wordt de planologische 

bescherming van de gebieden en beeldbepalende panden geregeld. 

 

Het uitvoeren van de aanbevelingen wordt gedaan binnen de beschikbare middelen. 

 

7. Bijlagen 

1 Lijst met panden / complexen en gebieden waarop de besluitpunten betrekking hebben 

2 Rapport Naoologse architectuur en stedenbouw in Haarlem, d.d. april 2020 
 


