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Datum 7 juni 2019 

Onderwerp Kinderdagverblijf Camplaan 

Aanleiding rondvraag raadsvergadering 29 mei 2019 

Portefeuillehouder A. van der Have 

 
In de raadsvergadering van 29 mei 2019 is in de rondvraag de gevraagde uitbreiding van het 
kinderdagverblijf aan de Camplaan 40 naar de eerste en tweede verdieping uitgebreid aan 
de orde geweest. Toegezegd is de raad deze week te informeren wanneer alle vragen van 
bewoners en raadsleden worden beantwoord. 
 
In de vergadering van de commissie Ruimte van 9 mei zijn zowel door insprekers als 
raadsleden inhoudelijke vragen gesteld over deze aanvraag. De afhandeling van de 
aanvraag is een bevoegdheid van het college. In het door het college te nemen besluit is de 
benodigde goede ruimtelijke onderbouwing essentieel. In de ruimtelijke onderbouwing 
dienen de volgende vragen beantwoord te worden: 

 is de uitbreiding van het kinderdagverblijf naar de eerste en tweede verdieping 

planologisch aanvaardbaar; 

 leidt de uitbreiding tot parkeeroverlast in de buurt; 

 kunnen de kinderen van het kinderdagverblijf op een veilige en verantwoorde wijze 

gebracht en gehaald worden; 

 leidt de uitbreiding van het kinderdagverblijf tot een onaanvaardbare aantasting van 

het woon- en leefklimaat.  

In de ruimtelijke onderbouwing worden dus alle daarbij behorende inhoudelijke vragen van 
de insprekers van de vergadering van 9 mei en die van de raadsleden beantwoord. 
 
In het collegebericht van 28 mei 2019 is uiteengezet dat de gevraagde vergunning na 28 juli 
2019 van rechtswege is verleend indien de aanvraag niet binnen de wettelijke termijnen is 
afgehandeld. Het college heeft toegezegd erop toe te zien dat de vergunning niet van 
rechtswege wordt verleend. Om dit te bereiken zal het college uiterlijk dinsdag 25 juni een 
besluit moeten nemen tot weigeren van de vergunning of een besluit tot vaststelling van een 
ontwerpbeschikking om de vergunning te verlenen. Als het college overweegt de gevraagde 
vergunning te verlenen, dan zal met ingang van donderdag 27 juni een ontwerp-beschikking 
gedurende twee weken ter inzage worden gelegd, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt 
gesteld met betrekking tot het ontwerp een zienswijze in te dienen.  
Het antwoord op de vragen van insprekers en de leden van de commissie Ruimte wordt 
daarmee vastgesteld in de vergadering van het college van 25 juni 2019 is vanaf dat 
moment voor een ieder beschikbaar. 
 
Gestelde vragen die niet vallen binnen de ruimtelijke onderbouwing zullen in de komende 
week van een antwoord worden voorzien. 
Conform de toezegging in de afgelopen raadsvergadering, krijgt u bij dit collegebericht ook 
het parkeeronderzoek zoals dit door de aanvrager is aangeleverd. 
 
Om elk misverstand te vermijden over het tijdpad, zullen wij de omwonenden van het 
kinderdagverblijf en de aanvrager begin volgende week over het besluitvormingstraject 
schriftelijk informeren. Zij zullen daarbij uitdrukkelijk worden gewezen op de mogelijkheid dat 
zij, in het geval het college besluit een ontwerpbeschikking vast te stellen om de vergunning 
te verlenen, vanaf 27 juni 2019 in de gelegenheid gesteld worden om binnen een termijn van 
twee weken een zienswijze in te dienen. De raad krijgt een afschrift van deze brief. 
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In de brief wordt ook het inzetten van mediation toegelicht. Deze mediation is inmiddels 
gestart en de mediator is over het bovenstaande tijdpad geïnformeerd. De kosten van de 
mediation komen voor rekening van de gemeente. 
Het is bij een mediationtraject van belang te beseffen dat de inhoud en de resultaten van de 
mediation tussen partijen blijft. Alleen die informatie wordt naar anderen gecommuniceerd 
waarvan partijen hebben afgesproken dat die informatie zich daarvoor leent. 
De betrokken partijen hebben gevraagd of de gemeente in de persoon van het hoofd van de 
afdeling bouw- en woningtoezicht deel wil nemen aan de mediation. Vanwege het 
vertrouwelijke karakter van de mediation en de onafhankelijke rol van de gemeente hebben 
wij dit verzoek afgewezen. De mediation moet zich echt afspelen tussen aanvrager en 
omwonenden. Wel hebben wij het aanbod gedaan om, als dat past in het mediationtraject, 
mondeling of schriftelijk alle informatie te verschaffen die men nodig heeft en ons ter 
beschikking staat. 
 
Mocht de mediation leiden tot een wijziging van het tijdpad, dan zullen wij u daar meteen 
over informeren. 
 
 

========================  
 
 
Bijlage: parkeeronderzoek aanvrager 



From: William Kraan <wkraan@vanreisen.nl>
To: Hendricks, Charich <C.Hendricks@heemstede.nl>
Subject: Camplaan 40
Date: 02.05.2019 17:59:55 (+0000)
Attachments: RO Parkeerbalans.pdf (2 pages), tekeningen woningen.pdf (2 pages)

Geachte heer Hendricks,

Bijgaand de memo en 2 tekeningen t.b.v. RO parkeerbalans.

Graag even een reply als dit in goede orde is ontvangen.

Met vriendelijke groet,

William Kraan 
Projectleider
06 5131 0857

Van Reisen Bouwmanagement & Advies BV
s-Gravendijckseweg 39 | 2201 CZ Noordwijk 
Postbus 97 | 2200 AB Noordwijk

(T) 071 - 362 37 70 
(W) www.vanreisen.nl
(E) info@vanreisen.nl

Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is. Indien u als lezer van deze mededeling  niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail en/of het te kopiëren of te  verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n). Indien u deze 

e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte, waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. Wij zijn niet verantwoordelijk en wijzen iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle  gevolgen en/of schade van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de  inhoud van deze e-mail. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor 

eventuele aanwezigheid van virussen.



Gemeente Heemstede 
 
Wetgeving: 
“Nota Parkeernormen Heemstede” 
d.d. 15.09.2010 
 
Oppervlaktes 
Bg 285 m2 
V1 279 m2 
V2 236 m2 
 
Begane grond 
KDV is daar reeds vergund 
 
Vanwege een fout bij opstellen nieuwe bestemmingsplan is voor het genoemde object de 
woonfunctie op 1e en 2e verdieping opgenomen. 
Het aantal woningen en het prijssegment daar zou voor wat betreft parkeren maatgevend zijn. 
Echter, in het verleden is hier nooit gewoond. 
 
Voor berekening van het Van rechtens verkregen niveau gaan we uit van 2x 3 appartementen van ca 
80m2 en een prijsklasse van ca €270.000 (vergeleken met gelijksoortige appartementen huidige 
aanbod Funda).  
 
Berekening parkeerplaatsen Van Rechtens Verkregen Niveau 
Aantal woningen 6 
Woningen prijsklasse midden schil / overloop: 1,7 pp / woning 
Totaal dus 6 x 1,7 = 10,2 parkeerplaatsen. 
(dit is excl. Het vervallen pand Hendrik de Keyserlaan 2a). 
 
Berekening parkeerplaatsen nieuwe bestemming 
Norm: 0,8 parkeerplaats per arbeidsplaats. 
 
Aantal arbeidsplaatsen bij maximale bezetting is: 
Begane grond: 5 personen (buiten beschouwing, hier geldt geen bestemmingswijziging) 
Verdieping 1: 4 personen 
Verdieping 2: 4 personen 
Algemeen / Directie 1 persoon 
Totaal 14 arbeidsplaatsen, waarvan 9 volgend uit bestemmingswijziging 1e en 2e verdieping. 
Totaal dus 9 x 0,8 = 7,2 parkeerplaatsen = 8 parkeerplaatsen 
 
Brengen en Halen van de kinderen: 
Er zijn maximaal 104 kinderen tegelijkertijd aanwezig. Hiervan zijn 70 kinderen voor het 
kinderdagverblijf en 34 kinderen voor de buitenschoolse opvang. 
 
Brengen   
De 70  kinderen voor het kinderdagverblijf worden gebracht tussen 07.00 en 09.00  als volgt 
onderverdeeld: 
- Tussen 07.00 en 08,.00 uur kinderen die ter plaatse ontbijten; 
- Tussen 08.00 en 08.30 uur; 
- Tussen 08.30 en 09.00 uur; 



80 % van deze 70 kinderen komt voor 8.30 uur. Dan zijn er voldoende parkeermogelijkheden rond 
het raadhuis. 
 
De overige 20 % komt later. Dat zijn ca. 14 kinderen uit ca, 6 gezinnen van wie een deel met de fiets 
komt.  
  
De 34 kinderen voor buitenschoolse opvang komen na 15.00 uur. 
 
Halen 
Van het totaal aantal kinderen (104) gaat minder dan 20 % tussen 16.45 en 17.15 uur. De helft is met 
de fiets. 
  
80 % gaat tussen 17.45 en 19.00 uur. Zij eten ter plaatse warm. 
Er is dan meer dan voldoende parkeergelegenheid om de kinderen te komen halen.  
 
 
Fietsen 
Voor ouders die hun kinderen met de fiets komen halen en/of brengen is stallingsruimte op eigen 
terrein.  Kinderen zelf komen niet op de fiets. 
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