
 

   
   

Motie  “Onderkenning, geen ontkenning van de Bouwhistorische Verkenning” 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 1 juli 2021, naar 

aanleiding van de vaststelling van de Grondexploitatie Fietsznfabriek, 

constaterende dat, 

- gemeente Haarlem in 2018 een "Bouwhistorische Verkenning met waardenstelling", 

hierna genoemd "de Verkenning", heeft laten uitvoeren ten behoeve van het pand 

Oostvest 54-56, 

- deze Verkenning geen onderdeel is geweest van de vergaderstukken tijdens de 

Commissie Ontwikkeling d.d. 3 juni 2021, doch nadien door de Erfgoedvereniging 

Heemschut per brief d.d. 25 juni 2021 onder de aandacht van de commissie is 

gebracht, 

- deze Verkenning niet eerder is aangeboden aan de raad(scommissie), noch is 

voorzien van een beantwoording door het College op de in de Verkenning gedane 
suggesties en aanbevelingen, 

- volgens de Verkenning behoudenswaardige onderdelen van het gebouw Oostvest 
54-56 inmiddels zijn gesloopt, 

overwegende dat, 

- de mate waarin en de wijze waarop gemeente Haarlem besluit om de aanbevelingen 

uit de Verkenning over te nemen cq. uit te voeren, bepalend is voor de 
verkoopstrategie en de Netto Contante Waarde van de te openen Grondexploitatie, 

- de gemeenteraad een zelfstandige rol en verantwoordelijkheid heeft bij het 

instandhouden van (monumentaal) historisch erfgoed en dat deze rol en 

verantwoordelijkheid niet kunnen worden genomen zonder vooraf kennis te hebben 

genomen van relevante rapporten en onderzoeken, 

- (vermeend) onzorgvuldige besluitvorming door het gemeentebestuur met betrekking 

tot sloop van (vermeend) historisch waardevolle gebouwen veelvuldig leidt tot grote 



 

 

maatschappelijke verontwaardiging (zie het artikel uit Haarlems Dagblad, d.d. 29 juni 

" 'Veel verborgen oudheden gesloopt', bijna twee eeuwen oud pand in paar weken 
met de grond gelijk gemaakt", inzake de sloop van het pand Jansweg 25), 

verzoekt het College; 

 een raadsinformatiebrief op te stellen waarin het college een appreciatie geeft van de 

in hoofdstuk 5 van de Bouwhistorische Verkenning met waardenstelling genoemde 
bouwhistorische waarden, 

 in voornoemde raadsinformatiebrief de raad informeert  hoe het college wenst om te 

gaan met de suggesties en aanbevelingen zoals omschreven in hoofdstuk 6 van de 

Bouwhistorische Verkenning met waardenstelling, alsmede een impactanalyse 

hiervan op de Grondexploitatie, het SpvE en de verkoopstrategie, 

 deze raadsinformatiebrief ter bespreking voor te leggen aan de commissie 
Ontwikkeling, indien mogelijk medio september 2021 

en gaat over tot de orde van de dag 
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