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Afdoening motie Mobiliteitsplan Westeinde 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de Ontwikkelingen Haaglanden Medisch Centrum op 
14 februari 2019 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘mobiliteitsplan Westeinde’ 
(RIS301857) aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 
 
De motie luidt als volgt: 
 
De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 februari 2019, ter bespreking van 
Ontwikkelingen HMC,  
 
constaterende, dat:  

- het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) voornemens is de zorg te concentreren op de 
locaties Westeinde en Antoniushove en de locatie Bronovo op termijn te sluiten;  

- het aantal parkeerplekken bij het Westeinde beperkt is;  
- bezoekers en patiënten nu al doorverwezen worden naar parkeergarages in het centrum, 

zoals aan de Torenstraat en de Laan, parkeergarages op zeker 10 minuten loopafstand;  
- HMC voornemens is om op termijn 200 parkeerplekken toe te voegen, maar dat niet 

onderbouwd is of dit aantal voldoende is;  
 
overwegende, dat:  

- er zorgen zijn over de extra toestroom van patiënten, bezoekers en personeel in combinatie 
met de bereikbaarheid rond Westeinde en de beperkte parkeercapaciteit;  

 
van mening dat:  

- HMC verantwoordelijk is voor voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en er zorg 
voor moet dragen dat omwonenden zo min mogelijk overlast hebben van de extra toestroom 
van patiënten, bezoekers en personeel;  

 
verzoekt het college:  

- het HMC te verzoeken met een mobiliteitsplan te komen, waarin in ieder geval opgenomen 
de bereikbaarheid van en rondom het Westeinde en het benodigde aantal te realiseren 
parkeerplekken op het terrein van HMC Westeinde;  
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- bij het HMC aan te dringen op voldoende gereserveerde plekken voor mindervaliden en 
hulpverleners zoals verloskundigen,  

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Het college geeft op de volgende manier antwoord op dit verzoek van de raad: 
 
Het college heeft eerder gesproken met het HMC over de ontwikkelingen op locatie Westeinde. In deze 
gesprekken heeft het college kenbaar gemaakt veel waarde te hechten aan een goede bereikbaarheid en 
voldoende parkeerplekken voor alle soorten gebruikers, zodat omwonenden zo min mogelijk overlast 
hebben van een toestroom aan bezoekers, patiënten en personeel. Ook benadrukt het college in deze 
gesprekken het belang van ruimtelijke samenhang en leefbaarheid in de omgeving bij ontwikkelingen 
op locatie Westeinde.  
 
Bij de WABO-aanvraag voor het Moeder Kind Centrum en het tijdelijke parkeerdek heeft het HMC een 
mobiliteitsplan als onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing gemaakt waarin wordt toegelicht op 
welke wijze het HMC omgaat met de intensivering van functies en bijbehorende parkeervraag. Omdat 
het een tijdelijke uitbreiding betreft om “schuifruimte” te maken voor het kunnen vernieuwen van 
etages in het hoofdgebouw is er vanuit de toetsing van de WABO-aanvraag geen extra parkeereis 
opgelegd. 
 
Omdat het HMC door de intensivering van functies wel meer werknemers en bezoek op de locatie 
verwacht, heeft het HMC het eigen parkeerterrein heringericht waardoor er 50 parkeerplekken zijn 
bijgekomen. Tevens huren zij plekken in garages in de omgeving voor werknemers, ook om ruimte 
voor bezoekers te maken op het HMC zelf. Het HMC heeft aangegeven het vergunde parkeerdek 
voorlopig niet te bouwen omdat op basis van hun bezettingsgegevens dit nu niet nodig is. Het college is 
van plan de parkeerdruk en verkeersintensiteiten in de omgeving van het HMC te monitoren. Met de 
huidige COVID-19-situatie is dit echter niet mogelijk, omdat dit geen representatieve informatie 
oplevert. Dit zal pas op een later tijdstip kunnen plaatsvinden. 
 
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
Ilma Merx Jan van Zanen 
 
 


