
 

B&W-besluit:  

1. Het college stemt in met het voorontwerp bestemmingsplan “St. Joannes de Deo”; 

2. Het college start de inspraak conform de inspraakverordening en het wettelijk vooroverleg ex artikel 

10 WRO over het voorontwerp St. Joannes de Deo”; 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 

4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de start van de 

inspraakprocedure wordt bekend gemaakt door middel van een publicatie in de stadskrant en de 

staatscourant;  

5. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie. 
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Bestuurlijke context 
In 1997 besloot het Kennemer Gasthuis (KG) tot een wijziging in de aanpak van de verzorging van 

patiënten, naar aanleiding van voorgenomen veranderingen in het rijksbeleid voor de volksgezondheid. 

Belangrijk gevolg is geweest dat een nieuw ziekenhuis nabij het Delftplein is gebouwd en de locaties 

Joannes de Deo en Zeeweg (IJmuiden) zijn gesloten. 

 

Met het oog op een nieuwe invulling van het Deo ziekenhuisterrein heeft het KG in 2001 in 

samenspraak met de gemeente Haarlem en het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen een 

ontwikkelingscompetitie uitgeschreven. Hierop volgend zijn marktpartijen uitgenodigd om een globaal 

stedenbouwkundig plan op te stellen en een financieel bod uit te brengen. Het KG beoordeelde de 

plannen op financiën. De gemeente Haarlem beoordeelde (via een ingestelde projectgroep) de plannen 

op kwaliteit en hanteerde daarbij door de gemeente in januari 2001 vastgestelde uitgangspunten voor de 

planontwikkeling. Het Kennemer Gasthuis heeft het terrein verkocht aan de ontwikkelaarscombinatie 

AM Wonen en De Principaal. De gemeentelijke uitgangspunten voor de planontwikkeling zijn in 

september 2001 en december 2004 op een aantal punten aangepast en vormden de onderlegger voor het 

Masterplan Deo. Het Masterplan Deo is in 2005 door het college vastgesteld. 

 

Voor het plangebied is een verouderd bestemmingsplan van kracht, welke geen ruimte biedt voor de 

beoogde nieuwe ontwikkelingen. Actualisering van het plan is daarom gewenst en past in de inhaalslag 

van de gemeente omtrent vernieuwing bestemmingsplannen, conform het gemeentelijk “Meerjarenplan 

bestemmingsplannen 2003–2007”. 

 

Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed voor het starten van inspraak overeenkomstig de 

gemeentelijke inspraakverordening en wettelijk vooroverleg ex artikel 10 WRO. 

 

 

 

Commissieparagraaf: waarom wil het college dat de commissie kennisneemt van dit besluit. 

Het college start de inspraakprocedure en het wettelijk vooroverleg over het voorontwerp 

bestemmingsplan “St. Joannes de Deo”.   

Na verwerking van de inspraakreacties en de reacties van het wettelijk vooroverleg zal het ontwerp 

bestemmingsplan “St. Joannes de Deo” door het college ter bespreking worden aangeboden aan de 

commissie Ontwikkeling. 
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