
Agenda ARK Haarlem grote commissie
13-03-2023 10:30 - 14:30
Stadhuis Haarlem



Vergadering
Commissie
Datum
Begintijd
Eindtijd
Locatie Stadhuis Haarlem

14:30
10:30
13-03-2023
Haarlem
ARK Haarlem grote commissie

Details

Sander van Alphen (coördinator)Coördinator
Aanwezigen Dorine van Hoogstraten (voorzitter), Anouk Vermeulen (architectlid), 

Rob de Vries (erfgoedspecialist), Debby Alferink (gemandateerd 
commissielid), Laura de Bonth (plaatsvervangend stedenbouwkundige), 
Annamaria van Enk (zaaktoelichter Haarlem), Sander van Alphen 
(coördinator)

Opening10:30
Zaken Haarlem (5 zaken)11:30
Gemandateerde plannen12:30
Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Datum en tijd volgende vergadering: 27-3-2023 09:00

Vergaderagenda

Opmerking agenda:

10.30 uur Voorbespreking
11.30 uur Gemandateerde plannen
12.00 uur lunchpauze
12.30 uur Marsmanplein 
13.00 uur Jansstraat 48-50
13.30 uur Jansstraat 59
13.45 uur Zomervaart en zomerkade
14.00 uur Kwaliteitsborging Spaarne Gasthuis

Behandelingen en bezoek

 1 Haarlem

 2 Haarlem

 3 Haarlem

 4 Haarlem

 5 Haarlem
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Zaken Haarlem (5)
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Agenda ARK Haarlem grote commissie, 13-03-2023 10:30 - 14:30

1. Marsmanplein 218, 2025DV Haarlem

22090154MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Overkapping en uitbreiding permanent terras

Aantal voorgaande 
behandelingen

1 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Consoliderende regie, Gebieden 1920-1960

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

Aanvraagsoort Informele advisering

De opdrachtgever van het plan is aanwezig om een toelichting te geven.
De aanvraag betreft het overkappen en uitbreiden van het terras van een 
paviljoen, in de vorm van een
permanente veranda of wintertuin (bescherming tegen wind). Een 
referentiebeeld wordt getoond, met een glazen dak met elektrisch 
bedienbare doeken en gevels met schuifpuien. De gevel aan de voorzijde 
van het paviljoen blijft in tact.
Er zijn stedenbouwkundige uitgangspunten geformuleerd vanwege de 
gevoelige plek: het paviljoen heeft een
huiskamerfunctie op dit plein. De maximale maatvoering is afgestemd 
op de ruimte tussen paviljoen en bebouwing en de uitbreiding is beperkt 
tot de voorzijde (dus geen uitbreiding aan de zijgevel t.b.v. behoud van 
de afstand tot de afzuiginstallatie van de parkeergarage).
 
Advies commissie
De commissie beoordeelt het plan op basis van de gebiedsgerichte 
criteria in de nota ruimtelijke kwaliteit:
   ·Individuele bouwinitiatieven mogen de - horizontaal gelede - 
gevelwand van de architectonische eenheid of het complex als geheel 
niet verstoren.
   ·(Een ingreep in) de bebouwing past binnen de maat- en 
schaalverhoudingen van de gevel en de gevelwand als geheel.
   ·Oorspronkelijke architectuur en architectonische bijzonderheden bij 
verbouw respecteren.
   ·Een architectonische vorm die reageert op het stedenbouwkundig 
ontwerp (bv. bijzondere hoek of hoekpand met twee voorgevels) 
handhaven.
Naar de mening van de commissie voldoet het plan nog niet aan deze 
criteria.
De commissie acht het voorstelbaar dat het terras wordt overdekt, maar 

Bevindingen

Behandeling 12-09-2022
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vraagt aandacht voor de situering en de architectonische uitwerking. Het 
schuine dak is afwijkend van de bestaande architectuur en er zijn vragen 
over de details en de aansluiting op het bestaande gebouw.
Ten aanzien van de stedenbouwkundige kwaliteit wordt gevraagd om de 
situering te tekenen en de zichtlijnen in beeld brengen, om de impact op 
het plein goed te kunnen beoordelen.
Wat betreft de architectuur wordt gevraagd om de oorspronkelijke 
architect te betrekken of om te zorgen dat de serre beter aansluit bij de 
architectuur van het oorspronkelijke gebouw, zodat het weer één geheel 
wordt.

AanhoudenWelstandsadvies
Erfgoedadvies

Grote commissieBehandelwijze
Aanvraagsoort Informele advisering
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Agenda ARK Haarlem grote commissie, 13-03-2023 10:30 - 14:30

2. Jansstraat 48, 2011RZ Haarlem

23030338MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Verbouwing Jansstraat 48-50

Aantal voorgaande 
behandelingen

0 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Woningcomplex

Erfgoedstatus Rijksmonument

Beoordelingskader Historische kernen, beschermende regie

Bestemmingsplan Anders

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning monument
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Agenda ARK Haarlem grote commissie, 13-03-2023 10:30 - 14:30

3. Jansstraat 59, 2011RV Haarlem

23030340MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Plaatsen van ventilatieroosters

Aantal voorgaande 
behandelingen

0 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Woningcomplex

Erfgoedstatus Rijksmonument

Beoordelingskader Beschermende regie, historische kernen

Bestemmingsplan Anders

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning monument
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Agenda ARK Haarlem grote commissie, 13-03-2023 10:30 - 14:30

4. Zomervaart en Zomerkade

23020286MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Vervangen van de oeverconstructie

Aantal voorgaande 
behandelingen

1 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Bijzondere regie, waterlopen

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning
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Agenda ARK Haarlem grote commissie, 13-03-2023 10:30 - 14:30

5. Boerhaavelaan 22, 2035RC Haarlem

23030342MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Kwaliteitsborging Spaarne Gasthuis

Aantal voorgaande 
behandelingen

0 

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bijzonder openbaar bouwwerk

Beoordelingskader Transformatie regie, strokenbouw (1960-1975)

Bestemmingsplan Anders

Aanvraagsoort Informele advisering
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