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Voorstel van het college inzake Agenda Ruimte voor de Stad 

 

Inleiding 

Den Haag is volop in beweging: de stad is in trek. De economie verandert en de bevolking groeit. 

Duurzaamheid wordt steeds meer standaard en technologische vernieuwingen beïnvloeden ons leven 

ingrijpend. Burgers en bedrijven stellen hoge eisen aan de kwaliteit van leven, de leefomgeving en het 

vestigingsklimaat in de stad. In een stad als Den Haag, waar de ruimte schaars is, moeten ruimtelijke 

keuzen worden gemaakt. De Agenda Ruimte voor de Stad zet een stip op de horizon; het vormt de 

basis voor beleidsvernieuwing en geeft ruimtelijke kaders voor sectoraal beleid en biedt een 

actieagenda voor de korte en middellange termijn. 

 

Achtergrond en status 

De Agenda Ruimte voor de Stad is de uitwerking van de afspraak uit het collegeakkoord  om de 

verdichtingsnota te actualiseren. Dat is noodzakelijk omdat  de bevolking van Den Haag richting 2040 

nog fors doorgroeit en het college die groei van de stad ruimtelijk wil faciliteren: bouwen omdat we 

groeien. Bij het opstellen van een plan van aanpak voor die actualisering is de opgave inhoudelijk en 

procesmatig nader gespecificeerd. De actualisering moest zich niet beperken tot een sectorale 

woningbouwverdichting, maar meer integraal zijn en de nota moest in co-creatie met de stad worden 

opgesteld. De Agenda Ruimte voor de Stad is daarmee het richtinggevend document voor de 

ruimtelijke ontwikkeling van de stad en als zodanig de ruimtelijke onderlegger voor de nog op te 

stellen Omgevingsvisie die, wanneer de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt, ook voor gemeenten 

verplicht gesteld is.    

 

Proces 

In september 2015 is met een grote startconferentie de aftrap gegeven voor de agenda. De trends en 

ontwikkelingen zijn beschreven in een achtergrond document door Platform 31 (ter inzage),  en de 

opgaven zijn verkend. In januari 2016 zijn de ruimtelijke opgaven in een discussiedocument 

(RIS290700) in het college besproken en voor uitwerking vrijgegeven.  In februari is een 

werkbespreking met de commissie Ruimte georganiseerd en  vervolgens  is met een scala aan 

activiteiten (stadsdeelverkenningen, stadsdebatten, stimuleren van initiatieven en een regionale 

gesprekstafel) samen met stakeholders en partijen in de stad een concept agenda opgesteld. De 

Stadsdeelverkenningen zijn apart gedocumenteerd in een achtergrond rapport door Posad (ter inzage). 

In het voorliggende document heeft het college voortgebouwd op de voorstellen uit de stad en waar 

nodig heeft ze keuzes gemaakt. Ook bij de uitwerking van de Agenda Ruimte voor de Stad gaan we 

door met deze aanpak. 

 

Stad in transitie 

Lopende de uitwerking van de agenda kreeg het verhaal van de Stad in Transitie vorm en kon de 

Agenda Ruimte voor de Stad scherper worden gepositioneerd als één van de drie beleidsagenda’s 

(naast  de economische agenda Kenniseconomie en Stedelijke economie  en de – nog op te stellen – 
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sociale agenda die de kaders voor de transitieopgaven vormen. Voor de Agenda Ruimte voor de Stad 

zijn vier transitieopgaven van belang: de ontwikkeling naar een nieuwe economie, de vraag om een 

inclusieve en veerkrachtige samenleving, de roep om slimme stadsontwikkeling en de opgave voor de 

overheid om in dit proces organiserend vermogen te tonen en ruimte te bieden voor maatschappelijk 

initiatief. Dat vraagt om ruimte voor innovatieve milieus, met ontmoetings- en experimenteerruimte, 

en aantrekkelijke vestigingsmilieus voor starters, studenten, creatievelingen, kenniswerkers en 

(stedelijke) gezinnen en ondernemende mensen 

 

Principes voor stedelijke ontwikkeling 

Stedelijke ontwikkeling is geen zaak van de gemeente alleen; allerlei partijen spelen daarin een rol. Net 

zoals bij de opstelling van de agenda zal ook bij de uitwerking inhoud worden gegeven aan het “samen 

stad maken”. Er is daarmee ook geen “blauwdrukplanning” aan de orde. Met behulp van 9 principes 

voor stedelijke ontwikkeling (op blz. 14-15 van de agenda) geeft het college in de Agenda Ruimte voor 

de Stad aan hoe zij de ontwikkelingen wil sturen. Met deze principes maakt het college ook  duidelijk 

dat bij stedelijke ontwikkeling kwaliteit essentieel is.  

- Kwaliteit van het proces door samen stad maken. Het college laat waar mogelijk ruimte aan 

initiatiefnemers, daarbij hoort ook experimenteerruimte die belangrijk is voor innovatie en 

dynamiek in de stad. Waar nodig maakt het college ruimtelijke keuzen om antwoorden te 

bieden op de stedelijke en regionale opgaven.  

- Ruimtelijke kwaliteit, zoals groen, cultuurhistorisch erfgoed en de buitenruimte omdat die in 

belangrijke mate bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving en het economisch 

vestigingsklimaat. 

- Kwaliteit door integrale samenhang met sociaal-maatschappelijke opgaven, zoals de opgave 

om sociaaleconomische differentiatie, functiemenging en ruimte voor wijkeconomie te 

bevorderen in wijken waar dat nodig is gelet op bijvoorbeeld werkeloosheid.  

 

Continuïteit en vernieuwing 

De Agenda Ruimte voor de Stad is ontwikkeld in het licht van grote transitieopgaven. Die leiden soms 

tot snelle veranderingen. Voor de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag is een goede 

balans tussen continuïteit en vernieuwing van belang. In grote delen van de stad zullen de 

veranderingsprocessen beperkt zijn; daar staat beheer en onderhoud van de bestaande structuren en 

kwaliteiten voorop. Verdichtingsopgaven betreffen daar vooral kwalitatieve opgaven om de stedelijke 

structuur te verbeteren. De grote intensiveringsopgaven worden tot een aantal gebieden beperkt. Daar 

vindt een intensivering van stedelijke functies en economische betekenis plaats.  Ook kan hier worden 

onderzocht of en in welke mate hoogbouw daar past. Dit betreft: Het hart van Den Haag (het 

centrum), Het Central Innovation District, de Stedelijke kust met toeristische ontwikkelingen, 

havenontwikkeling en internationale zone, Escamp en op de langere termijn de omgeving Prins 

Clausplein als potentieel regionaal knooppunt.  

 

Ruimtelijke opgaven in stad en regio 

De ruimtelijke opgaven in de stad waar Den Haag voor staat zijn samengevat:  

- Ruimte voor aantrekkelijke groene buitenruimte, van belang voor de kwaliteit van de leefomgeving; 

- ruimte voor stedelijk wonen, om de groei van de bevolking te faciliteren   

- ruimte voor (nieuwe) economie en toerisme, ter versterking van het economisch vestigingsklimaat;   

- ruimte voor duurzame mobiliteit en  

- ruimte voor energietransitie en klimaatadaptatie, nodig voor de ambitie om als stad in 2040 

klimaatneutraal te zijn. 
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Burgers en bedrijven bewegen zich niet alleen binnen de stad; de schaal van de “dagelijkse 

leefomgeving” bestrijkt een groter gebied, met natuurlijk de buurgemeenten, de metropoolregio 

Rotterdam Den Haag, maar zeker ook richting Leiden en Amsterdam. Daarom worden in de Agenda 

Ruimte voor de Stad ook regionale opgaven in de beschouwing meegenomen en samenwerking met 

andere overheden gezocht. 

 

Woningbouwopgave 

De ruimtelijke opgave vanuit Wonen is, misschien nog meer dan de andere opgaven, van een grote 

ruimtelijke impact. In ieder geval is de rol die de overheid daarin speelt, hoewel minder dominant dan 

vroeger, nog steeds groot. Het college heeft zich in het collegeakkoord gecommitteerd aan een 

woningbouwproductie van 1500 per jaar. Gezien de voortgaande groei van de bevolking met naar 

verwachting minimaal 4000 per jaar de komende 10 jaar (en totaal volgens prognoses tussen de 

50.000 en 80.000 inwoners tot 2040) en in het licht van de achterstand die is opgelopen door de 

economische recessie in de afgelopen jaren, wordt voor de komende 10 jaren een vraag voorzien van 

tussen de 2000 en 2500 woningen per jaar. De gemeente zal zich inzetten om hiervoor tijdig 

voldoende planvoorraad te organiseren. In de concept Woonvisie die het college aan het eind van het 

eerste kwartaal van 2017 zal presenteren, wordt ook nader ingegaan hoe het college specifieke 

doelgroepen, zoals ( stedelijke ) gezinnen, studenten, kenniswerkers,  starters en ondernemende 

mensen, aan de stad wil gaan binden. 

 

Mobiliteit 

Bij de ruimtelijke opgaven waar de stad zich voor gesteld ziet speelt de mobiliteit een belangrijke rol. 

De groei van de stad en de keuze om die groei binnenstedelijk te faciliteren zorgt voor meer mobiliteit. 

Doordat de ruimte in Den Haag schaars is, zal gezocht moeten worden naar een mobiliteit die niet 

alleen duurzaam is en minder belastend voor het milieu, maar die ook een minder groot beslag op de 

buitenruimte legt. Het college zet zich, gesteund door trendverschuivingen in de modal split tussen 

auto, OV en fiets, in op het stimuleren van vormen van vervoer die duurzaam en gezond zijn: Lopen, 

fietsen en OV.  

De auto blijft uiteraard haar rol spelen in de bereikbaarheid van de stad. De opmars van autodelen en 

de mogelijke komst van de zelfrijdende auto zijn daarbij ontwikkelingen die van grote betekenis 

kunnen worden. Het ruimtebeslag van de mobiliteit zal +teruggebracht moeten worden. De 

combinatie van verdichting, intensiever gebruik van de buitenruimte en het beperken van overlast 

vraagt in Den Haag om een serieuze exercitie om mobiliteit – en ook parkeer- en stallingsruimte - 

vaker ondergronds te organiseren ook in woonwijken. Nader onderzoek is nodig waar dit in de stad 

kansrijk is en waar het de meeste meerwaarde oplevert. 

 

Financiering 

Binnenstedelijk bouwen is veelal duurder dan bouwen op uitleglocaties. De meerkosten liggen volgens 

recent onderzoek tussen de € 15.000 en € 30.000 per woning. Binnenstedelijk bouwen levert 

daarentegen ook grote maatschappelijke voordelen: agglomeratievoordelen voor de economische 

groei, duurzaamheidsvoordelen door o.a. beperking van mobiliteit en een groter draagvlak in de stad 

voor hoogwaardige voorzieningen. Om het uitvoeringsperspectief van de keuzen in de agenda scherp te 

krijgen is het nodig om goed inzicht te krijgen in de kosten en baten van de voorstellen en het 

financieel instrumentarium dat de gemeente ter beschikking heeft om de gewenste sturing te geven. 

Daarbij zal ook verkend moeten worden welke investeringsbijdragen andere partijen kunnen leveren, 

vanuit samenwerkingsverbanden en de provincie,  het rijk en de EU. 
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Tijdslijn 

Na vaststelling door het college wordt de Agenda Ruimte voor de Stad aangeboden aan de 

gemeenteraad en op 14 september 2016 in de Tramremise gepresenteerd aan de stad. Na de 

bespreking in de raadscommissie Ruimte en de gemeenteraad in oktober/november 2016, wordt met 

de uitwerking gestart. In januari 2017 zal in een plan van aanpak worden aangegeven hoe en wanneer  

de uitwerkingen worden opgepakt. Aan het eind van het eerste kwartaal 2017 ligt een concept  

Woonvisie  voor.  

 

Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: 

 

De raad van de gemeente Den Haag, 

 

Gezien het voorstel van het college van 6 september 2016, 

 

Besluit: 

 

I. In te stemmen met de Agenda Ruimte voor de Stad als onderlegger voor het ruimtelijk beleid van 

Den Haag en  de op te stellen omgevingsvisie. 

 

II. In te stemmen om bij de ruimtelijke ontwikkeling de principes voor stedelijke ontwikkeling uit 

hoofdstuk 3 van de Agenda Ruimte voor de Stad te hanteren en uitwerkingen van die agenda 

waar mogelijk in co-creatie met de stad op te pakken. 

 

III. In te stemmen met de ambitie om de groei van de stad binnenstedelijk te faciliteren en de opgave 

aan het college om de daartoe benodigde investeringen in groen, buitenruimte, duurzaamheid, 

klimaatadaptatie, de bereikbaarheid en voorzieningen te organiseren en daarbij zorg te dragen 

dat; 

a. er tot 2025 voldoende planvoorraad komt, zodat gemiddeld 2000 – 2500 woningen 

per jaar gerealiseerd kunnen worden om een groei van 4.000 inwoners per jaar op te 

vangen en voor de periode tot 2040 te zorgen dat de woningbouwambitie gelijke tred 

houdt met de bevolkingsontwikkeling; 

b. de voortgang van de woningbouwproductie en de planvoorraad jaarlijks gemonitord 

wordt; 

c. met de groei sociaaleconomische differentiatie in de wijken wordt gestimuleerd en de 

sociale kernvoorraad in de stad geborgd wordt; 

d. er voldoende ruimte is voor werkgelegenheid in de stad en 

e. verdichten, vergroenen en verduurzamen in samenhang plaatsvinden. 

 

IV. Het college te verzoeken de financiële consequenties van de beleidskeuzes in beeld te brengen en 

voorstellen te doen over de inzet van financiële middelen en instrumentarium (waaronder een 

investeringsfonds en erfpacht) van diverse publieke en private partijen. 

 

V. In te stemmen met het verder uitwerken van de regionale opgaven in overleg met gemeenten, 

samenwerkingsverbanden, de provincie en het rijk. 
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VI. Het college te verzoeken de volgende uitwerkingen ter hand te nemen: 

a. Een aanpak te ontwikkelen voor de kwetsbare wijken, gericht op het doorbreken van 

de sociaaleconomische verschillen en daarbij aandacht te besteden aan: 

mogelijkheden voor functiemenging, wijkeconomie, wonen in de wijk, langer thuis 

wonen, verduurzamen, veerkracht en gezondheid; 

b. de herstructurering van Den Haag Zuidwest door te zetten met de ambitie van een 

netto toevoeging van de woningvoorraad; 

c. in de Woonvisie te komen met een verdere uitwerking van de kwalitatieve en 

programmatische  woningbouwopgave voor de stad; 

d. een agenda Mobiliteit op te stellen, waarin de schaalsprong OV en fiets nader wordt 

uitgewerkt en nieuw beleid wordt ontwikkeld om het ruimtebeslag van mobiliteit in 

de buitenruimte terug te dringen; 

e. een visie op te stellen over de mogelijkheden tot het ondergronds brengen van (delen 

van) weg- en railtracés en ondergronds parkeren in de wijk.  Daarbij in ieder geval 

mee te nemen: de Utrechtsebaan en de Lozerlaan; 

f. een visie en beeldkwaliteitsplan voor de skyline van Den Haag op te stellen; 

g. voor de in de agenda genoemde deelgebieden waar de verdichtingsopgave en 

ruimtelijke-economische opgave in het bijzonder neerslaat; het Central Innovation 

District/Binckhorst, de Stedelijke kust en Escamp. 

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van …  

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 
 


