
MOTIE
PARTICIPATIE BIJ SPAARNE GASTHUIS

AANGENOMEN
De motie is aangenomen met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van VVD, D66, CDA en het lid de Valk
Tegen stemden de fracties van HBB (muv het lid de Valk), GL en PvdA

Indieners: CDA, VVD en D66

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 28 mei 2020

Overwegende dat: 

 het Spaarne Gasthuis heeft gevraagd naar de bereidheid van de 
gemeente om medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning 
voor een (gedeeltelijke) uitbreiding van de maatschappelijke 
bestemming, uit het vigerende bestemmingsplan van het perceel, met de 
woonfunctie; en om te komen tot een door de Raad van Heemstede 
gedragen nota van uitgangspunten (brief 15 januari 2020);

 de verkoop van de locatie Spaarne Gasthuis en de mogelijke 
transformatie naar gedeeltelijk een andere bestemming, waaronder 
verschillende vormen van wonen, een belangrijk effect heeft op de 
ruimte en verkeer in Heemstede;

 nog geen plan of ontwikkelaar bekend is;

 het college niet verplicht is om op dit moment de vraag van het Spaarne 
Gasthuis inhoudelijk te beantwoorden, noch tot het nemen van het  
principebesluit van 21 april 2020 met de door het college geformuleerde 
uitgangspunten waaraan het toekomstige plan zal worden getoetst;

 het collegebesluit van 21 april 2020 geen precedent heeft in Heemstede;

 de doelstellingen van het Spaarne Gasthuis en van het college ook 
kunnen worden bereikt door het aangeven van participatiekaders 
vergelijkbaar met de Herijking Procesvoorstel Havenkwartier en 
Kennemerduin waarbij vergelijkbare ontwikkelingen plaats vinden;

 door het collegebesluit de raad en bewoners geen inhoudelijke rol meer 
hebben bij de planvorming omdat de toekomstige ontwikkelaar binnen 
de uitgangspunten van het collegebesluit vrij spel heeft;



ROEPT HET COLLEGE OP: 

 het collegebesluit van 21 april 2020 in te trekken of op te schorten;

 participatiekaders te formuleren voor een omgevingsvergunning in 
samenwerking met de raad en de bewoners;

 de geformuleerde participatiekaders, niet als principe besluit voor een 
omgevingsvergunning, als antwoord te geven aan het Spaarne Gasthuis.

En gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekend door:

             


