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Aanwijzing beschermd stadsgezicht Haarlem; Zuid

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Infrastructuur en 
Milieu delen mede dat zij, gelet op de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, per besluit van 
5 oktober 2011 het volgende gebied hebben aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin van 
artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988:

Overwegende

dat het gebied Haarlem-Zuid in de gemeente Haarlem van algemeen belang is vanwege zijn 
historisch-ruimtelijk karakter; 

dat het historisch-ruimtelijk karakter van dit gebied nog voldoende gaaf en herkenbaar is; 

Besluiten: 

dat het gebied Haarlem Zuid in de gemeente Haarlem, zoals is aangegeven op de bij dit besluit 
behorende begrenzingskaart met als kenmerk MSP/31/03 en zoals is omschreven in de toelichting bij 
dit besluit, wordt aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de 
Monumentenwet 1988;

dat het vigerende bestemmingsplan Haarlem Zuid, vastgesteld op 28 mei 2009, voldoet aan de 
beschermingsvereiste;

dat het vigerend bestemmingsplan Spaar en Hout, vastgesteld op 19 september 2001, niet voldoet aan 
de beschermingsvereiste;

dat de termijn waarbinnen een ter bescherming strekkend bestemmingsplan moet worden vastge-
steld, wordt bepaald op 3 jaar;

dat het vigerende bestemmingsplan Haarlem-Zuid, vastgesteld op 28 mei 2009, vodoet aan de 
beschermingsvereiste;

dat het vigerende bestemmingsplan Spaar en Hout, vastgesteld op 19 september 2001, niet voldoet 
aan de beschermingsvereiste;

de termijn waarbinnen een beschermend bestemmingsplan in de zin van artikel 36, tweede lid van de 
Monumentewet 1988 moet worden vastgesteld, is bepaald op 3 jaren, te rekenen vanaf de datum van 
bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is 
gemaakt in de Staatscourant schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een 
bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van ‘bezwaar’, ter attentie van CFI, 
Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op
www.bezwaarschriftenocw.nl

Het besluit, waarin begrepen de begrenzingskaart en de toelichting liggen ter inzage bij de gemeente 
Haarlem Grote Markt 2 2011 RD Haarlem, en bij de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 
Amersfoort. Deze stukken zijn ook telefonisch op te vragen via tel. 033-4217388, of per e-mail: 
info@cultureelerfgoed.nl
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