
 

Haarlem 18 februari 2022 

Schriftelijke vragen ex artikel 38 RVO inzake de renovatie van de Gravenzaal en de verplaatsing van 

de middeleeuwse panelen met de gravenportretten 

Geacht college, 

In uw raadsinformatiebrief van 15 februari jl. lees ik dat de Gravenzaal een renovatiebeurt heeft 

ondergaan waarbij de wanden opnieuw zijn gepleisterd en de verlichting wordt aangepast. 

Binnenkort is ook het moment, waarop uw hangplan voor de middeleeuwse gravenportretten wordt 

toegepast. 

Hart voor Haarlem heeft de volgende vragen: 

-Wanneer en door wie is besloten dat de Gravenzaal zou worden gerenoveerd en mogen wij het 

besluit ontvangen? 

De Gravenzaal is een belang rijksmonument en ik neem aan dat de werkzaamheden zijn besproken 

en goedgekeurd door de Rijksdienst monumentenzorg.  

-Mogen wij de stukken/ verslagen ontvangen? 

-Wanneer precies is het werk gestart, door wie werd het uitgevoerd en hoe was het toezicht 

geregeld? 

-Klopt het dat de werkzaamheden zijn stilgelegd, vanwege onrechtmatigheden tijdens de 

werkzaamheden aan de middeleeuwse muur? 

-Zijn daar rapporten/ verslagen van en mogen wij die ontvangen? 

Nu de renovatiebeurt zijn voltooiingen nadert, kunnen wij zien wat de betekenis is van ‘de verlichting 

wordt aangepast’, namelijk stalen buizen zijn dwars op de middeleeuwse balken aangebracht en 

doorkruizen de hele Gravenzaal. 

-Is voor deze substantiële aantasting van ons rijksmonument een monumentenvergunning 

aangevraagd? Zo ja wanneer en wat was de reactie? 

Tijdens de renovatie zijn de gravenportretten van de muur gehaald en naar ik aanneem opgeslagen. 

-Welke organisatie heeft dit proces uitgevoerd, was het Frans Hals Museum hierbij betrokken/ 

geraadpleegd? 

- Is ook overwogen om onze kostbare panelen te restaureren? 

In uw raadsinformatiebrief lezen wij een korte verhandeling over de gravenportretten die lukraak 

over het stadhuis waren verspreid en nu weer in de oorspronkelijke volgorde , zoals het eeuwen was, 

naar de Gravenzaal terug komen.  



Eerder lazen wij dat het besluit om alle 19 gravenportretten bij elkaar te brengen in de Gravenzaal al 

door de gemeenteraad midden jaren 90  (vorige eeuw) was genomen.  

-Graag ontvangen wij dit raadsbesluit en de overwegingen. 

-Graag ontvangen wij ook de onderbouwing van de aanname dat de gravenportretten al eeuwen op 

de juiste volgorde in de Gravenzaal hingen. 

- Is er ook een monumentenvergunning aangevraagd, of contact geweest met de rijksdienst ivm het 

versjouwen van onze middeleeuwse panelen, toch een aanzienlijke verandering in ons 

rijksmonument? 

In uw raadsinformatiebrief lezen wij ook dat vanwege deze ‘verhuizing’ op een aantal plaatsen 

ruimte ontstaat voor een andere invulling. Met andere woorden, in het stadhuis en met name de 

publieke Raadszaal komen we met een flinke kale wanden te zitten. 

-Wanneer precies was dit bekend?  

-Wanneer was het college van plan geweest om de gemeenteraad in te lichten? Wie is eigenlijke 

verantwoordelijk voor deze gang van zaken? 

In uw raadsbrief lezen wij ook dat u voor een mogelijke nieuwe invulling denkt te putten uit de eigen 

collectie van de stad. Ik neem aan dat u daarvoor eerder contact heeft gehad met het Frans Hals 

Museum. 

-Wat was de reactie van het museum, wat zijn de mogelijkheden, is het schilderijen halen uit het 

Frans Hals Museum überhaupt een serieuze optie?  

U heeft het ook over nieuw te vervaardigen kunstwerken of een andere wijze van invulling. 

-Geldt dit ook voor de Librije,  nu nog een mooie trouwlocatie?  

Van de  zaal waar het hoogste orgaan van Haarlem vergadert met zijn enorme wand heeft allure 

dankzij de vijf gravenportretten. 

-Heeft het college al een expert op het gebied van inrichting, kleur, verlichting etc. geraadpleegd of 

was u van plan de raadszaal berooid achter laten? 

-Zo nee, waarom niet en wanneer gaat u actie ondernemen? 

Tot slot de financiën: 

-Wat heeft de renovatie van de Gravenzaal gekost, wat was de raming? Graag met uitsplitsing van 

het budget. 

-Welk budget is er gereserveerd om de lege plekken in het stadhuis op te vullen. 

-Wat is het budget voor eventueel herstel van de middeleeuwse panelen? 

-Welk bedrag is specifiek gereserveerd voor het herstel van de Raadszaal? 

 

Hoogachtend, 

Louise van Zetten 

Hart voor Haarlem 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


