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Kernboodschap  Voor de “Moeder van de Verlosserkerk” aan de professor Eijkmanlaan 46/48 is de 

status van gemeentelijk monument aangevraagd door de erfgoedvereniging 

Heemschut, het Cuypersgenootschap en de Historische Vereniging Haerlem.  

Het college is op grond van artikel 3 lid 1 van de Monumentenverordening 

Haarlem 2013 bevoegd om objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument.  

Op 5 maart 2019 heeft het college het conceptbesluit vastgesteld waarna het ter 

visie is gelegd. De eigenaar van de kerk heeft zienswijzen ingediend maar deze zijn 

geen aanleiding om de kerk niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. De 

monumentenstatus beschermt de “Moeder van de Verlosserkerk” en de 

aanwezige cultuurhistorische waarden tegen sloop en ongewenste bouwkundige 

ingrepen.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Conceptbesluit aanwijzen “Moeder van de Verlosserkerk” aan de Professor 

Eijkmanlaan 46/48 als gemeentelijk monument (2019/61809) in de college 

vergadering van 5 maart 2019. 

Besluit College  

d.d. 23 juni 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De “Moeder van de Verlosserkerk” aan de Professor Eijkmanlaan 46/48, op 

grond van de aanwezige architectuur- en cultuurhistorische waarden aan te 

wijzen als gemeentelijk monument.  

2. De ingediende zienswijzen namens eigenaar zoals in het aanwijzingsbesluit zijn 

opgenomen, ongegrond te verklaren. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/05-maart/10:00
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1. Inleiding  

Er is een verzoek ontvangen van het Cuypersgenootschap, de Historische Vereniging Haerlem en de 

Erfgoedvereniging Heemschut, om de “Moeder van de Verlosserkerk” aan de Professor Eijkmanlaan 

46/48 te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.  

Het college is het bevoegd gezag en heeft 5 maart 2019 het conceptbesluit tot aanwijzing 

vastgesteld. De uitgebreide procedure 3.4 Awb is van toepassing.  

Naar aanleiding van de ter visie legging zijn zienswijzen ingediend door de eigenaar; dit is de R.K. 

Parochie “Moeder van de Verlosser”. De zienswijzen met reactie zijn opgenomen in het 

aanwijzingsbesluit (bijlage 1) maar vormen inhoudelijk geen aanleiding het kerkgebouw niet aan te 

wijzen als gemeentelijk monument.  

 

2.Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De “Moeder van de Verlosserkerk” aan de Professor Eijkmanlaan 46/48, op grond van de 

aanwezige architectuur- en cultuurhistorische waarden aan te wijzen als gemeentelijk 

monument.  

2. De ingediende zienswijzen namens eigenaar zoals in het aanwijzingsbesluit zijn opgenomen, 

ongegrond te verklaren. 

 

3. Beoogd resultaat 

Plaatsing van de “Moeder van de Verlosserkerk” aan de Professor Eijkmanlaan 46/48 op de 

gemeentelijke monumentenlijst.  

 

4. Argumenten 

De aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument beschermt het kerkgebouw en de aanwezige 

architectuur- en cultuurhistorische waarden tegen sloop of ongewenste bouwkundige wijzigingen. 

Uit de redengevende omschrijving (bijlage 2) blijkt dat het kerkgebouw voldoende architectuur- en 

cultuurhistorische waarden heeft om als monument aangewezen te worden. De Adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit heeft op grond van de redengevende omschrijving en het ambtelijk 

architectuurhistorisch advies een positief advies uitgebracht (bijlage 2).  

 

4.1 Zienswijzen 

Eigenaar van het kerkgebouw heeft zienswijzen ingediend tegen de aanwijzing als gemeentelijk 

monument. Op 10 juli 2019 heeft een hoorzitting plaatsgevonden naar aanleiding van de zienswijzen.  

De volledige reactie op de zienswijzen is opgenomen in het aanwijzingsbesluit, evenals de 

belangenafweging naar aanleiding van de zienswijzen. Het college hecht meerwaarde aan het 

algemeen belang om het kerkgebouw als monument te beschermen en te behouden voor volgende 
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generaties, mede op grond van het inhoudelijke advies van de ARK. Er zijn geen andersluidende 

deskundige adviezen bekend of ontvangen welke aanleiding zijn anders te besluiten.   

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Als kanttekening dient opgemerkt te worden dat eigenaar de mogelijkheid heeft om in beroep te 

gaan en later eventueel in hoger beroep.  

 

6. Uitvoering 

De besluitvorming wordt medegedeeld door verzending van het aanwijzingsbesluit aan eigenaar en 

verzoekers; daarnaast wordt het besluit op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.  

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1: Aanwijzingsbesluit 

Bijlage 2: Redengevende omschrijving van de “Moeder van de Verlosserkerk”. 

  

 

 

 

 


