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Procesdossier Onderwijs- en Cultuurcomplex Spuikwartier 
 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 en door de gewijzigde politieke verhoudingen in de gemeenteraad is het plan Spuiforum van 

de baan. Het procesdossier Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) Spuikwartier betreft het nieuwe plan voor de gebiedsontwikkeling in dit 

gebied. 

 

Datum Bestuurlijk stuk Kern/Inhoud Uitkomst / vervolg  

Juni 2014 ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’ 

Coalitieakkoord 2014-2018 

Paragraaf ‘Wijnhaven- en 

Spuikwartier: een nieuw cultureel 

hart’ 

RIS 273442 

Er wordt een nieuw plan gemaakt voor een integrale 

gebiedsontwikkeling tussen Spui, Turfmarkt, verlengde Nieuwe 

Haven en Schedeldoekshaven. Er komt een onderwijs- en 

cultuurcomplex waarin het Nederlands Danstheater, Residentie 

Orkest, Koninklijk Conservatorium en de Stichting Dans- en 

Muziekcentrum worden gehuisvest. In het plan zullen ook nieuwe 

woningen, winkels en horecavoorzieningen worden opgenomen. 

Hergebruik en integratie van (delen van) het Lucent Danstheater 

behoren tot de mogelijkheden.  

In de raadsvergadering op 24 juni 

2014 is het coalitieakkoord voor 

kennisgeving aangenomen. 

1 juli 2014 Brief d.d. 1 juli 2014 van 

wethouder Wijsmuller (SWDC) 

over aanpak gebiedsontwikkeling 

Spuikwartier  

RIS 273960 

Op 24 juni 2014 is er een debat gevoerd over het coalitieakkoord 

2014-2018 en daarbij is de gebiedsontwikkeling van het 

Spuikwartier aan de orde gekomen. Nog voor het zomerreces zal 

wethouder Wijsmuller (SWDC) de raad informeren over de planning 

en inhoudelijke uitgangspunten van dit project. In de brief 

informeert de wethouder de raad vooruitlopend hierop alvast over de 

marktconsultatie die wordt gestart en de huidige stand van zaken van 

de tijdelijke huisvesting. 

Voor kennisgeving aangenomen in 

vergadering op 4 september 2014 

van cie. Ruimte. 

15 juli 2014 Brief d.d. 15 juli 2014 van 

wethouder Wijsmuller (SDWC) 

aan de Alg. raadscommissie over 

aanpak gebiedsontwikkeling 

Spuikwartier  

RIS 274408 

In de brief wordt de commissie geïnformeerd over de visie van het 

college op de gebiedsontwikkeling van het Spuikwartier en alle 

stappen op weg daar naartoe. Ingegaan wordt op: Visie op 

gebiedsontwikkeling Spuikwartier; Juridisch-planologisch; Integrale 

aanbesteding: Design, Build en Maintain; Justitie-toren; Financiën 

en risico’s; Communicatie; Planning 2014-2019. 

Is betrokken bij 

procedurevergadering op                 

4 september 2014. 

12 september 

2014 

Brief d.d. 12 september 2014 van 

wethouder Wijsmuller (SWDC) 

over 

marktconsultatieaanbesteding 

Spuikwartier 

Naar aanleiding van de vrijblijvende marktconsultatie ter 

voorbereiding op de aanbesteding van de gebiedsontwikkeling 

Spuikwartier stuurt de wethouder: 

- Herontwikkeling Spuikwartier van ZRI adviseurs/ingenieurs d.d.   

9 september 2014 

Betrokken bij behandeling 

raadsvoorstel. 
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Datum Bestuurlijk stuk Kern/Inhoud Uitkomst / vervolg  

RIS 275966 met geheime 

bijlagen 

- Gebiedsontwikkeling Spuikwartier te Den Haag van ZRI 

adviseurs/ingenieurs, dd. 1 juli 2014 
17 oktober 

2014 

Raadsvoorstel Kaders en 

kredietaanvraag 

gebiedsontwikkeling 

Spuikwartier  

RIS 276520 

In het raadsvoorstel worden kaders voorgelegd waarbinnen het plan 

voor een cultuur- en onderwijsgebouw aan het Spuiplein moeten 

worden gerealiseerd. Er ligt geen concreet bouwplan voor. De 

kaders betreffen inhoudelijke en stedenbouwkundige kaders, een 

aanbestedingsstrategie en financiële kaders. Op basis van deze 

kaders zal het college een integrale aanbesteding voor de 

gebiedsontwikkeling van het Spuikwartier starten. 

 

Het stedenbouwkundig beoordelingskader is het kaderstellende 

document voor marktpartijen. In dit kader zijn de thema’s Groen, 

Multifunctioneel stadsplein resp. Zorgvuldige verbindingen (relatie 

overzijde Spui/verbinding Rivierenbuurt) geformuleerd. 

De grenzen waarbinnen de bebouwing kan plaatsvinden [de 

‘bebouwingsenvelop’] zijn a) fysieke grenzen en b) nadere eisen 

m.b.t. zon, wind, lucht en geluid. 

 

Het is de bedoeling dat consortia een gebiedsvisie maken die 

betrekking heeft op het Spuikwartier in relatie tot de randen van dit 

gebied en omgeving daarvan, zoals het Oude Centrum en de 

Rivierenbuurt. Aan marktpartijen zal worden gevraagd het minimaal 

te realiseren culturele en commerciële programma onder te brengen 

binnen de harde fysieke begrenzing. Het gaat circa om 105.000 m² 

bvo, 700 parkeerplaatsen en 1.500 fietsparkeerplekken in het 

onderwijs- en cultuurgebouw. Onder de 1.500 fietsparkeerplekken 

vallen 900 extra inpandige fietsparkeerplekken waarvoor een extra 

investeringsbedrag van € 0,8 miljoen is gereserveerd.  

De toegestane bouwhoogte betreft een vlak met een hoogte tussen 

50 en 70 meter (eventueel tot 90 meter) oplopend vanaf de zijde van 

het Spui. De bebouwingslijn zal niet liggen over eigendommen of 

rechten van anderen heen (hotel, restaurant, design center). 

 

Aan de Raad van State is verzocht de bestemming Gemengd-4 en de 

Verslagen vergaderingen commissie 

Ruimte op 29 oktober 2014 (RIS 

280920) en op 5 november 2015 

(RIS 281227) 

 

Vrijdag 7 november 2014 

aangenomen door de raad. 

Notulen RIS 278941 
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Datum Bestuurlijk stuk Kern/Inhoud Uitkomst / vervolg  

bestemming Verkeer-Verblijfsstraat met de gebiedsaanduiding 

‘Wro-wijzigingsgebied’ in het bestemmingsplan Spuikwartier te 

vernietigen. Voor het alsdan vernietigde deel van het 

bestemmingsplan en voor het Wijnhavenkwartier zal een nieuw 

bestemmingsplan in procedure worden gebracht. 

 

Er is gekozen voor een integrale aanbesteding van het complex 

waarin het ontwerp (Design), de uitvoering (Build) en het technisch 

onderhoud (Maintain) zal worden gecombineerd in één opgave. In 

de DBM-opdracht zal de ontwikkeling van het gebied en niet de 

ontwikkeling van een gebouw centraal staan. De opdracht zal 

Europees worden aanbesteed. 

Het criterium voor de gunning is de ‘economisch meest voordelige 

inschrijving’. Het criterium kent de subcriteria ‘waarde van het 

ontwerp’, planning, ‘prijs en risico’ resp. bouwpartnering. 

Het college geeft aan dat hij achteraf de raad vertrouwelijk zal 

informeren over de aanbesteding. De gunning zal in het voorjaar 

van 2019 moeten leiden tot een oplevering. 

 

Er is een nieuwe grondexploitatie opgesteld voor het 

cultuurcomplex, de woon-, horeca- en winkelfuncties. Vanwege de 

gebiedsontwikkeling kan er ca. 7.000 m² bvo meer aan woningen tot 

ontwikkeling worden gebracht. 

 

De risicoreserve wordt met € 3,7 miljoen aangevuld tot € 7,8 

miljoen. 

De benodigde middelen van het plan zijn in 2012 definitief gemaakt 

op een hoofdsom van € 181,1 miljoen. Deze dekking is ongewijzigd 

ten opzichte van het eerdere project Spuiforum (RIS 260021). 

 

De gemeenteraad heeft op 18 april 2014 de motie ‘Pas op de plaats 

Spuiforum’ aangenomen (RIS 271863). Het voorliggende 

raadvoorstel betreft een nieuwe ontwikkelingsrichting. 

17 oktober Brief d.d. 17 oktober 2014 van In de bijlage van de brief worden door de raadsfracties schriftelijk Zie hierboven. 
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Datum Bestuurlijk stuk Kern/Inhoud Uitkomst / vervolg  

2014 wethouder Wijsmuller (SWDC) 

inzake aanbieding beantwoording 

technische vragen 

Gebiedsontwikkeling 

Spuikwartier 

RIS 277042 

ingediende vragen beantwoord. 

30 oktober 

2014 

Brief d.d. 30 oktober 2014 van 

wethouder Wijsmuller (SWDC) 

inzake nadere informatie 

raadsvoorstel Kredietaanvraag en 

kader gebiedsontwikkeling 

RIS 277540 

Naar aanleiding van de eerste termijn van de commissiebehandeling 

van het raadsvoorstel Kredietaanvraag en kaders 

gebiedsontwikkeling Spuikwartier, geeft wethouder Wijsmuller 

nadere informatie over duurzaamheid, Europese subsidies, 

leeswijzer outputspecificatie en betrokkenheid en informatie van de 

raad bij het vervolgproces. 

Zie hierboven. 

31 oktober 

2014 

Brief d.d. 31 oktober 2014 van 

wethouder Wijsmuller over 

nadere informatie Spuikwartier 

RIS 277641 

In de vergadering van de Commissie Ruimte op 30 oktober 2014 

heeft wethouder Wijsmuller toegezegd de commissie Ruimte nadere 

informatie te sturen over: 

- de toekomstige exploitatie van het nieuwe cultuur- en 

onderwijsgebouw in het Spuikwartier, mede in relatie tot de recente 

ontwikkelingen bij de exploitatie van TivoliVredenburg te Utrecht. 

- DBM aanbesteding Rotterdamsebaan. 

- Openbare beantwoording technische vraag SP GDM 22. 

Zie hierboven. 

4 november 

2015 

Brief wethouder Wijsmuller 

(SWDC) d.d. 4 november 2014 

over nadere informatie 

Spuikwartier (2) met twee 

bijlagen  

RIS 277781 

Naar aanleiding van een aantal vragen in de eerste termijn en 

vertrouwelijke behandeling van het raadsvoorstel Krediet en kaders 

gebiedsontwikkeling Spuikwartier (RIS276520) wordt nadere 

informatie over de volgende onderwerpen gegeven: 

- mogelijkheden om meer zekerheid te verkrijgen ten aanzien van de 

realisatie van de commerciële ontwikkeling; 

- risico wanprestatie of faillissement van het consortium; 

- financiële verwerking planschade en nadeelcompensatie; 

- beperkte set aanvullende eisen Heijmans B.V. aan gebiedsvisie; 

- inspiratieboek; 

- detailhandelsprogramma Spuikwartier (DPO). 

Tot slot heeft wethouder Wijsmuller toegezegd het DPO 

Detailhandelsprogramma Spuikwartier, toe te sturen. Dit rapport 

dient als een motivering voor het in het bestemmingsplan op te 

Zie hierboven. 
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Datum Bestuurlijk stuk Kern/Inhoud Uitkomst / vervolg  

nemen detailhandelsprogramma.  

Bijgevoegd: DPO Detailhandelsprogramma Spuikwartier, 

Inspiratieboek Spuikwartier. 

5 november 

2015 

Brief wethouder Wijsmuller 

(SWDC) d.d. 5 november 2014 

met nadere informatie 

Spuikwartier (3)  

RIS 277840 

Wethouder Wijsmuller verstrekt informatie over de mogelijkheden 

om bij de DBM-aanbesteding een ontwikkel- en bouwplicht bij 

consortia neer te leggen voor (een deel van) de commerciële 

ontwikkeling, voor het geval Heijmans geen gebruik zou maken van 

haar eerste ontwikkelrecht. De gemeente zou daarmee commitment 

verkrijgen op de uitvoering (van een deel) van het commerciële 

gedeelte volgens de gebiedsvisie van het consortium zelf bij de 

aanbesteding. Dit commitment kan de gemeente verkrijgen door 

opname van de verplichting in de aanbesteding. 

Zie hierboven. 

28 november 

2014 

Brief d.d. 28 november 2014 van 

wethouder Wijsmuller inzake 

uitnodiging 

informatiebijeenkomst 

Spuikwartier  

RIS 279080 

De wethouder geeft aan dat een eventuele bespreking over de 

aanbestedingsdocumenten nog in 2014 moet plaatsvinden. 

 

Zie hierboven. 

9 december 

2014 

Raadsmededeling 2014.243 d.d.  

9 december 2014 over 

aanbestedingsstukken 

Spuikwartier en afdoening moties 

RIS 279486 (met geheime 

bijlagen) 

Op 7 november 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de 

kaders van de gebiedsontwikkeling Spuikwartier. Dit zijn 

inhoudelijke en stedenbouwkundige kaders, een 

aanbestedingsstrategie en de financiële kaders. Op basis van dit 

raadsbesluit is gestart met de integrale aanbesteding voor de 

gebiedsontwikkeling Spuikwartier. In de raadsmededeling wordt de 

raad geïnformeerd over de naderende dialoog- en inschrijvingsfase 

van de aanbesteding van het Spuikwartier en de documenten die 

daarvoor zijn opgesteld. Het betreft concreet de vraagspecificatie, de 

aanbestedingsleidraad, de model-overeenkomst en het pakket en 

plafondbudget voor het onderhoudsdeel. Tijdens de 

commissiebehandeling van raadsvoorstel ‘Kredietaanvraag en 

kaders gebiedsontwikkeling Spuikwartier’ zijn toezeggingen gedaan 

en bij de raadsbehandeling zijn acht moties aangenomen. In de 

raadsmededeling wordt voor de toezeggingen en aangenomen moties 

aangegeven op welke wijze deze zijn verwerkt in de 

Moties afgedaan in 

commissievergadering op              

14 januari 2015 (advieslijst). 
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Datum Bestuurlijk stuk Kern/Inhoud Uitkomst / vervolg  

aanbestedingsstukken, of op welke wijze deze later zullen worden 

verwerkt. 
16 december 

2014 

Aanbiedingsbrief d.d. 16 

december 2014 van wethouder 

Wijsmuller (SWDC) inzake 

aanbesteding Spuikwartier 

onderdeel Maintain  

RIS 279675 met geheime bijlage 

Zoals in het raadsvoorstel ‘Kaders en kredietaanvraag 

gebiedsontwikkeling Spuikwartier’ is aangegeven, is de aard en 

omvang van de onderhoudscomponent door het college binnen de 

gestelde kaders en in overleg met de Stichting Dans- en 

Muziekcentrum (DMC) nauwkeurig uitgewerkt en wordt e.e.a. nu 

vertaald in contractdocumenten (outputspecificaties, prestatie-eisen 

en modelcontract). 

 

16 februari 

2015 

Raadsmededeling 61, d.d. 16 

februari 2015 inzake 

bestemmingsplan 

Wijnhavenkwartier en Spuiplein, 

RIS 280742 

Het ontwerp-bestemmingsplan Wijnhaven en Spuiplein maakt een 

nieuwe stap in de ontwikkeling van het Wijnhaven- en Spuikwartier 

mogelijk. Het plangebied is ten opzichte van het voorgaande 

bestemmingsplan Wijnhavenkwartier uitgebreid met een nieuwe 

fase, te weten de theaters aan het Spuiplein en het Spuiplein zelf. 

Informatie wordt verstrekt over begrenzing (Turfmarkt, Oranje 

Buitensingel, Schedeldoekshaven en het Spui), aanleiding, doel en 

ontwikkelingen, m.e.r.-beoordeling, financiële consequenties en 

geldende planologische regelingen. 

Behandeld in hoorzitting cie. 

Ruimte op 28 mei 2015. 

10 maart 2015 Brief wethouder Wijsmuller 

(SWDC) d.d. 10 maart 2015 over 

beoordelingsproces 

inschrijvingen aanbesteding 

Spuikwartier en subsidiescan  

RIS 281266 (met geheime 

bijlage) 

Wethouder Wijsmuller (SWDC) informeert de commissie Ruimte 

over het beoordelingsproces van de inschrijvingen aanbesteding 

Spuikwartier en de subsidiescan. De inschrijving van consortia zal 

bestaan uit diverse documenten, waaronder de gebiedsvisie voor het 

Spuikwartier en het voorlopig ontwerp van het Onderwijs- en 

Cultuurcomplex (OCC), welke zullen worden beoordeeld om tot een 

gunningsbeslissing te kunnen komen. 

Voor kennisgeving aangenomen in 

procedurevergadering cie. Ruimte 

op 25 maart 2015. 

8 mei 2015 Raadsvoorstel vaststelling 

bestemmingsplan 

Wijnhavenkwartier en Spuiplein 

RIS 282303 

Inhoud: Het plangebied wordt globaal begrensd door de Turfmarkt 

– Oranje Buitensingel – Schedeldoekshaven – het Spui.  

 

Korte planbeschrijving 

Wijnhavenkwartier 

Voor de toren en de laagbouw van het noordelijk deel van het 

voormalige complex van de Ministeries van Justitie en Binnenlandse 

Zaken (Schedeldoekshaven) is een omgevingsvergunning voor het 

afwijken van het bestemmingsplan Wijnhavenkwartier verleend aan 

Verslag vergadering cie. Ruimte op 

28 mei 2015.  

RIS 283226 

 

Raadsvoorstel aangenomen in 

raadsvergadering op 11 juni 2015. 

Notulen RIS 283729 
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Datum Bestuurlijk stuk Kern/Inhoud Uitkomst / vervolg  

Heijmans Vastgoed B.V. Het complex wordt momenteel 

getransformeerd tot een multifunctioneel gebouw met een 

onderwijsfunctie ten behoeve van de Universiteit Leiden, 170 

appartementen, commerciële ruimten voor horeca en detailhandel, 

alsmede kantoren. Deze ontwikkeling is in het voorliggende 

bestemmingsplan opgenomen. 

 

Spuikwartier 

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan Spuikwartier is beroep 

ingesteld. Vanwege het coalitieakkoord heeft de gemeente de Raad 

van State verzocht de in het plan opgenomen gebiedsontwikkeling 

met ook bebouwing op het Spuiplein te vernietigen. De Raad van 

State heeft daarop de bestemming, die voorzag in deze 

gebiedsontwikkeling, vernietigd.    

 

Het bestemmingplan maakt de in het Projectdocument 

Gebiedsontwikkeling Spuikwartier opgenomen ontwikkeling 

mogelijk (RIS 276522). Het projectdocument was als bijlage 

gevoegd bij het raadsbesluit inzake Kaders en kredietaanvraag 

gebiedsontwikkeling Spuikwartier (RIS 276520). Deze ontwikkeling 

betreft de andere delen van het voormalige complex van de 

ministeries die nog niet worden getransformeerd, het huidige 

theatercomplex inclusief conservatorium en het Spuiplein. De 

ontwikkeling van een nieuw cultuur- en onderwijscluster, woningen, 

winkels, een hotel, sportvoorzieningen, horeca, kantoren, 

onderwijsvoorzieningen, aanpassingen van de parkeergarages en hun 

entrees wordt door het voorliggende bestemmingsplan mogelijk 

gemaakt.  

Het bestaande complex met hotel en restaurant wordt behouden. 

 

Tevens wordt een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte voor 

het Spuiplein en de Turfmarkt mogelijk gemaakt. 

  

M.e.r.-beoordelingsnotitie 
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Datum Bestuurlijk stuk Kern/Inhoud Uitkomst / vervolg  

Bij het toegezonden ontwerp-bestemmingsplan is een m.e.r.-

beoordelingsnotitie van de Anteagroup met bijlagen gevoegd. Op 

grond van deze notitie heeft het college geen Milieueffectrapport 

opgesteld. 

 

26 mei 2015 Beantwoording d.d. 26 mei 2015 

van schriftelijke vragen van het 

raadslid de heer Dubbelaar inzake 

Spuiforum aanbesteding direct 

stopzetten  

RIS 282256 

Het college vindt de gevolgtrekking van de heer Dubbelaar (Groep 

De Mos/OPDH) uit berichten over financiële problemen bij twee 

van de drie geselecteerde consortia prematuur. Het college zal de 

concurrentiegerichte dialoog niet stopzetten. 

Voor kennisgeving aangenomen in 

vergadering cie. Ruimte op 3 juni 

2015. 

4 juni 2015 Brief d.d. 4 juni 2015 van 

wethouder Wijsmuller (SWDC) 

over gewijzigd raadsvoorstel 

bestemmingsplan 

Wijnhavenkwartier en Spuiplein 

RIS 283021 

Donderdag 28 mei 2015 heeft de commissie vergaderd over het 

voorstel van het college tot vaststelling van het bestemmingsplan 

Wijnhavenkwartier en Spuiplein (zie RIS 283226). Naar aanleiding 

van deze vergadering stelt de wethouder voor het bestemmingsplan 

op een drietal punten te wijzigen. Deze wijzigingen zijn verwerkt in 

het gewijzigd raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 

Wijnhavenkwartier en Spuiplein. 

Toegezonden voor 

raadsbehandeling op 11 juni 2015. 

15 juli 2015 Raadsmededeling 2015.234 d.d. 

15 juli 2015 inzake 

gunningsbesluit aanbesteding 

Onderwijs- en Cultuurcomplex 

Spuikwartier  

RIS 284147 

De aanbesteding voor de gebiedsontwikkeling Spuikwartier is met 

een positief resultaat afgerond. In de raadsmededeling wordt de raad 

geïnformeerd aan welk consortium het college de opdracht wil 

gunnen. Ook wordt ingegaan op de belangrijkste kenmerken van het 

winnende plan en op de wijze waarop het winnende plan voldoet aan 

de - door de raad vastgestelde - uitvraag. 

Het college heeft op 14 juli 2015 besloten op grond van de 

eindbeoordeling van de beoordelingscommissies de opdracht te 

willen gunnen aan de winnaar van de aanbestedingsprocedure: Boele 

& van Eesteren, Visser & Smit Bouw (VolkerWessels 

ondernemingen) met als architecten Architectuurstudio HH en Jo 

Coenen Architects en Urbanists. 

De inschrijving voldoet aan de aanbestedingsstukken en daarmee 

voldoet het plan aan de - door de gemeenteraad vastgestelde - 

financiële kaders, het programma van eisen voor het Onderwijs- en 

Cultuurcomplex (OCC) en de beoogde opgave voor commerciële 

Behandeling in cie. Ruimte op        

3 september 2015. 
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Datum Bestuurlijk stuk Kern/Inhoud Uitkomst / vervolg  

ontwikkeling. De verantwoordelijkheid voor realisatie en onderhoud 

van het OCC ligt bij het consortium. 

 

11 augustus 

2015 

Raadsmededeling 2015.254 d.d. 

11 augustus 2015 inzake 

gunningsbeslissing aanbesteding 

onderwijs- en cultuurcomplex 

RIS 284922 

Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het aanspannen 

van een kort geding tegen de gunningsbeslissing van het college. De 

opdrachtverstrekking aan het consortium Boele & Van Eesteren 

B.V./Visser & Smit Bouw B.V. (BEVS) kan plaatsvinden. 

 Er zal een fase-overgangsdocument met BEVS worden besproken 

waarin op- en/of aanmerkingen van de beoordelingscommissies, 

projectorganisatie en gebruikers op de bij de inschrijving door 

BEVS ingediende stukken worden vastgelegd. 

 Volgens het ontwerp hergebruiken BEVS bestaande gebouwen niet. 

De sloop van gebouwen betreft 1) het casco van de laagbouw van de 

voormalige Binnenlandse Zaken-toren en voormalige 

hoogbouwtoren van Justitie; 2) de Dr. Anton Philipszaal; 3) het 

Lucent Danstheater, met uitzondering van het tot woon- en 

repetitiehuis voor het Nederlands Danstheater te verbouwen 

achterste deel. 

 

Behandeling in cie. Ruimte op        

3 september 2015. 

11 augustus 

2015 

Beantwoording d.d. 11 augustus 

2015 van sv 353 van de 

raadsleden de dames Vianen, De 

Winter, Akhiat en Teunissen en 

de heer De Mos inzake 

opschorten definitieve gunning 

i.v.m. ontbreken exploitatieplan 

OCC  

RIS 284267 

Het college is niet bereid om de gunning voor het ontwerp voor het 

OCC op te schorten totdat de raad de onderliggende berekeningen 

van de beoordelingscommissie voor de exploitatie van het OCC 

heeft ontvangen of totdat de raad een second opinion door een 

onafhankelijk onderzoeksbureau op de exploitatie van het OCC 

heeft ontvangen. 

Het college schrijft dat de bedrijfsexploitatie van het DMC geen deel 

uitmaakt van de door de raad vastgestelde gunningscriteria. In het 

kader van de aanbestedingen zijn hiervoor geen berekeningen 

gemaakt. Het eerder openbaar gemaakte Bedrijfsplan Spuiforum van 

DMC is nog steeds actueel. In het kader van het nieuwe kunstenplan 

zal het bedrijfsplan worden geactualiseerd.   

 

21 augustus 

2015 

Brief d.d. 21 augustus 2015 van 

wethouder Wijsmuller inzake 

nadere informatie 

In de brief wordt toegelicht wat in de bijlagen wordt verzonden. Het 

openbare gedeelte bevat onder meer uitgebreide informatie over de 

gebiedsvisie, het voorlopig ontwerp van het Onderwijs- en 
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aanbestedingsresultaat 

Spuikwartier inclusief drie 

bijlagen (waarvan 2 

vertrouwelijk) 

RIS 285080 

Cultuurcomplex en de duurzaamheidsrapportages. 

15 september 

2015 

Collegebesluit tot 

opdrachtverlening (gunning) 

ontwikkeling (DBM) Onderwijs- 

en Cultuurcomplex (OCC) 

Spuikwartier te Den Haag 

RIS 286109 

  

15 december 

2015  

Collegebesluit d.d. 15 december 

2015 over herziening 

projectdocument CE-48 Haagse 

Loper, voorheen Spuikwartier 2e 

en 3e fase en (partieel) afsluiten 

CE-81 Wijnhavenkwartier  

RIS 290059 

*De herinrichting van de Haagse Loper ter hoogte van de 

nieuwbouw Universiteit Leiden maakt onderdeel uit van het project 

Haagse Loper. 

*De herinrichting van de openbare ruimte Lage Zand en 

Schedeldoekshaven maakt onderdeel uit van het project 

Wijnhavenkwartier. 

Het college besluit de aansturing, aanbesteding en uitvoering van de 

werkzaamheden vanuit één project te doen plaatsvinden. 

Behandeling in commissie Ruimte 

op 31 maart 2016 en 20 april 2016 

23 februari 

2016 

Collegebesluit inzake wijzigen 

naam/rechtspersoon De 

Bouwcombinatie (Spuikwartier) 

in Bouwcombinatie Cadaz VOF 

RIS 292163 

  

9 maart 2016 

 

 

 

 

 

 

 

14 maart 2016 

Brief d.d. 9 maart 2016 van 

wethouder Wijsmuller inzake 

collegebesluit herziening 

projectdocument Spuikwartier, 

aangaan 2e allonge bij OUOK 

Wijnhavenkwartier fase 2 e.v.  

RIS 292663 

 

Brief d.d. 14 maart 2016 van 

wethouder Wijsmuller inzake 

De herziening betreft niet de realisatie van het Onderwijs en Cultuur 

Centrum (OCC). 

Het projectdocument betreft de realisatie van de buitenruimte met 

een groen Spuiplein en een waterpartij. Daarnaast worden ruim 400 

koop-, dure en middeldure huurwoningen resp. 88 sociale 

huurwoningen (Staedion) gerealiseerd. Binnen het commerciële 

programma worden een hotel met circa 170 kamers en 

horeca/detailhandel ontwikkeld. Er komen 600 fietsparkeerplaatsen. 

Het dak van de Turfmarktgarage zal worden versterkt. 

De grondexploitatie Spuikwartier is gewijzigd vanwege o.a. de 

Behandeling in commissie Ruimte 

op 31 maart 2016 en 20 april 2016 
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toelichting herziening 

gebiedsontwikkeling 

Spuikwartier  

RIS 292800 

 

wijzigingen van het woningbouwprogramma, het programma 

horeca/detailhandel en het aanleggen van een stadsbalkon boven het 

maaiveld. 

 

23 maart 2016 Brief d.d. 23 maart 2016 van 

wethouder Wijsmuller inzake 

technische vragen n.a.v. herzien 

projectdocument Spuikwartier 

RIS 293120 

Beantwoording van diverse schriftelijke technische vragen van de 

raadsfracties 

Behandeling in commissie Ruimte 

op 31 maart 2016 en 20 april 2016 

12 april 2016 Brief d.d. 12 april 2016 van 

wethouder Wijsmuller inzake 

Spuikwartier nadere informatie 

RIS 293751 

In de brief geeft de wethouder informatie over de wijze waarop is 

voorzien in de dekking binnen het plan voor 88 sociale 

huurwoningen en hoe deze dekking zich verhoudt tot de in de 

november 2014 door de raad vastgestelde kaders en kredietaanvraag 

Spuikwartier. 

In de brief wordt ingegaan op 

- financiële spelregels, generiek beleid en budgettaire kaderstelling; 

- financieel kader Spuikwartier; 

- herziening van het projectdocument gebiedsontwikkeling 

Spuikwartier; 

- beleidsmatige ambitie extra plancapaciteit; 

- dekking programma sociaal gebiedsontwikkeling Spuikwartier. 

Behandeling in commissie Ruimte 

op 20 april 2016 

14 juni 2016 Raadsmededeling d.d. 14 juni 

2016 over Spuikwartier    

RIS 294501 

 

Het college heeft ingestemd met het Beeldkwaliteitsplan 

Spuikwartier (RIS 294499). Daarin zijn de kaders opgenomen voor 

de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en buitenruimte in het 

Spuikwartier. 

In de raadsmededeling wordt ook ingegaan op de vergelijking 

TivoliVredenburg-OCC, de tijdelijke programmering Spuiplein, 

evenementen Spuiplein en de sloop Jubi-kavel. Er is nog geen 

Definitief Ontwerp (DO). 

Behandeling in commissie Ruimte 

op 29 juni 2016 

19 oktober 

2016 

Raadsmededeling d.d. 19 oktober 

2016 inzake parkeren Onderwijs- 

en Cultuurcomplex (OCC)  

RIS 295290 

In het kader van het verlenen van de omgevingsvergunning voor het 

Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) is het college voornemens 

om een gedeeltelijke afwijking van de parkeereis toe te staan. 

Conform het besluit "Wijzigingen/aanvullingen op de nota 

Agenda commissie Ruimte 23 

november 2016 
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parkeernormen Den Haag" (RIS 291425) informeert het college de 

raad voorafgaande aan het afwijkingsbesluit. In deze brief gaat het 

college in op de benodigde afwijking voor het OCC. Ingegaan word 

op: parkeerbehoefte projectdocument; parkeerbehoefte aanvraag; 

parkeercapaciteit aanvraag; afwijking. 

11 november 

2016 

Raadsmededeling d.d. 11 

november 2016 over stand van 

zaken OCC  

RIS 295564 

 Hierbij informeert het college de raad, zoals toegezegd, over de 

stand van zaken betreffende het Onderwijs en Cultuur Centrum 

(OCC). Het definitief ontwerp (DO) is inmiddels vergevorderd, 

maar goedkeuring door de gemeente en de instellingen is nog niet 

mogelijk. Ook de Welstandscommissie heeft, in het kader van de 

procedure voor de omgevingsvergunning, nog geen positief advies 

gegeven op het ontwerp. Deze ontwikkelingen leiden er toe dat er 

meer tijd nodig is voor het ontwerpproces, met als gevolg dat er 

vertraging optreedt in de oorspronkelijke planning. Uitgangspunt is 

dat het DO voor het einde van dit jaar kan worden afgerond. 

Het OCC wordt voor de komende 100 jaar gebouwd. Dit vraagt een 

zorgvuldig ontwerpproces, zonder overhaaste beslissingen. De 

Welstandscommissie heeft nog enkele aandachtspunten, waarvan de 

door Cadanz te verrichten aanpassing aan de gevel aan de 

Schedeldoekshaven het belangrijkste is. Cadanz heeft aangegeven 

deze gevel niet te kunnen aanpassen binnen de reguliere termijn. 

Het college en Cadanz zijn daarom overeengekomen de termijn met 

zes weken te verlengen om een weigering te voorkomen. Daarmee 

schuift dan ook de datum voor het geven van een beslissing op de 

omgevingsvergunning met zes weken op. Het college verwacht de 

raad direct na ommekomst van het nieuwe welstandsadvies nader te 

kunnen informeren over de voortgang van het OCC. 

Geagendeerd voor de vergadering 

op 23 november 2016 

22 november 

2016 

Beantwoording d.d. 22 november 

2016 van sv van het raadslid 

mevrouw Akhiat inzake “Kritiek 

van welstandscommissie op OCC 

was langer bekend”  

RIS 295360 

De veronderstelling dat Cadanz de afgelopen maanden niet heeft 

benut om in het ontwerp tegemoet te komen aan de kritiekpunten 

van welstand herkent het college niet. In de bespreking van het 

ontwerp met de welstand d.d. 2 november 2016 bleek immers dat 

diverse eerdere kritiekpunten van welstand waren aangepakt door 

Cadanz. 

Aangenomen voor kennisgeving 1 

december 2016 

10 januari Brief wethouder SWDC over De fracties SP, PvdD, VVD, ChristenUnie/SGP, D66, Groep de Agenda commissie Ruimte 11 
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2017 Technische vragen OCC 

(Spuikwartier) 

RIS 296078 

Mos/OPDH, PvdA en HSP hebben op 30 december 2016 een brief 

met daarin in totaal 117 vragen, aan de voorzitter van de 

gemeenteraad gericht. 

januari 2017 

13 januari 

2017 

Brief wethouder SWDC over 

Werkbespreking OCC - 

mededeling akkoord instellingen, 

RIS 296099 

De wethouder SWDC, dhr. Wijsmuller deelt de commissie Ruimte 

mede dat de instellingen, het Koninklijk Conservatorium, het 

Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en de Stichting 

Dans- en Muziekcentrum heden, vrijdag 13 januari 2017, akkoord 

zijn gegaan met de functionele plattegronden van het OCC. Deze 

plattegronden vormen de basis voor de nadere uitwerking tot het 

definitief ontwerp afbouw en het technisch ontwerp. 

Het DO-ruwbouw zal op donderdag 19 januari 2017 worden 

toegelicht aan de commissie ruimte tijdens een werkbespreking. 

Werkbespreking op 19 januari 2017 

20 januari 

2017 

Brief wethouder SWDC over 

Boekje werkbespreking DO-

Ruwbouw OCC,  

RIS 296140 

 In de werkbespreking van de Commissie Ruimte d.d. 19 januari 

2017 is het DO-Ruwbouw van het OCC toegelicht. Tijdens deze 

werkbespreking zijn de functionele plattegronden en het exterieur 

gepresenteerd. Ten behoeve van deze bespreking is ter plaatse het 

boekje "werkbespreking DO-ruwbouw OCC" uitgedeeld, dat de 

wethouder SWDC, dhr. Wijsmuller de commissie hierbij toezendt. 

Uitgereikt tijdens de 

werkbespreking DO-Ruwbouw 

OCC 19 januari 2017 

21 april 2017 Brief wethouder SWDC over 

Kwartaalrapportage Spuikwartier, 

eerste kwartaal 2017,  

RIS 296849 + geheime bijlagen 

Brief van de wethouder van SWDC Wijsmuller aan de commissie 

Ruimte. Conform de toezegging van het college, per brief van 21 

december 2016 (RIS 296032) met daarin de eerste 

kwartaalrapportage van 2017 over de voortgang van het 

Spuikwartier. In deze kwartaalrapportage informeert de wethouder 

over de stand van zaken met betrekking tot het ontwerpproces, de 

uitvoering, planning en financiën van het OCC. Daarnaast staat in 

de kwartaalrapportage de stand van zaken met betrekking tot de 

overige ontwikkelingen in het Spuikwartier, zoals de commerciële 

ontwikkelingen in het gebied, parkeren en de ontwikkelingen in de 

openbare ruimte. 

Agenda commissie Ruimte 17 mei 

2017 

 


