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Onderwerp: M.e.r. beoordelingsbesluit bestemmingsplan 'Spaarne Gasthuis Buurt'

Geachte mevrouw Van den Bosch,

Op 16 november heeft u namens het Spaarne Gasthuis een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.- 
beoordeling voor de ontwikkeling van haar locatie in Haarlem Zuid ingediend.
Spaarne Gasthuis is voornemens deze locatie te ontwikkelen door realisatie van een nieuw 
ziekenhuis en 200 woningen, waarvan ten minste 40% sociaal, in een groene omgeving. Enkele 
bestaande relatief nieuwe gebouwen aan de oostzijde blijven hierbij gehandhaafd. Als onderdeel van 
de ontwikkeling wordt het bestaande ziekenhuisgebouw gesloopt. Er is sprake van een m.e.r.- 
beoordelingsplichtige activiteit.

Er is geen milieueffectrapportage nodig
Uit de aanmeldnotitie en bijbehorende conclusie blijkt dat de activiteiten die mogelijk worden 
gemaakt met de voorliggende ontwikkeling, gelet op de kenmerken en de plaats van de activiteiten 
en kenmerken van de potentiële effecten, niet zodanig van invloed op het milieu zijn dat een 
milieueffectrapportage moet worden doorlopen.

Het college besluit in te stemmen met de conclusie dat geen m.e.r. procedure moet worden 
doorlopen.

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,
namens-tjet college,

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Kenmerk: OMB/ OMB/2020/1114842 
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

1/2



Geen bezwaar en beroep
Het m.e.r. beoordelingsbesluit met bijbehorende stukken zal tezamen met het 
ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage liggen. Deze beschikking betreft een 
procedure ter voorbereiding van het vast te stellen bestemmingsplan. Conform artikel 6:3 van de 
Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze 
beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.
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