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1. Aanleiding 

In het coalitieakkoord “Den Haag, stad van kansen en ambities” is op hoofdlijnen aangegeven welke 

opgaven het college ziet en hoe zij die wil aanpakken. Mobiliteit, Duurzaamheid, Groei van de Stad en 

Iedereen doet Mee zijn daarbij de kernthema’s. Om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord met 

het doel om de groei te laten werken voor een mooie en leefbare stad, zet het college in op een beperkt 

aantal gebieden waar de verdichtingsopgave neerslaat. Dat betekent dat voor een groot deel van de 

stad er géén grootschalige verdichtingsopgave voorligt. Als daar ontwikkelingen zijn, is de inzet van het 

college om te zorgen voor passende projecten, die qua maat en architectuur bijdragen aan de identiteit 

van de buurt. Als dat niet mogelijk is kiest het college voor een andere optie, zoals onlangs bij de 

Wings-locatie, waar niet is gekozen om te verdichten, maar voor een groenvoorziening voor de wijk. 

 

De ruimtelijke opgaven die op de stad afkomen bieden grote kansen voor versterking van bestaande 

kwaliteiten en voor de verdere ontwikkeling van de stad. Dat is belangrijk omdat de kwaliteit van Den 

Haag als vestigingsplaats geen vaststaand gegeven is. De stad en de markt reageren met concrete 

initiatieven op de kansen en opgaven van deze tijd. Door dat als college te faciliteren en in goede banen 

te leiden, geven we vorm aan de kwaliteit van Den Haag.  

 

In deze brief geef ik aan hoe het college, bezien vanuit  het ruimtelijke domein, hierop wil sturen. Ik 

focus daarbij nu op de drie prioritaire gebieden rondom de drie stations in het CID waar op relatief 

korte termijn een aanzienlijke aanvulling kan worden gerealiseerd van de planvoorraad aan 

woningbouwlocaties. Uiteraard worden daarbij de elementen van economie, mobiliteit, de openbare 

ruimte en ruimtelijke ordening op een volwaardige en integrale wijze samengebracht. Ik sluit af met 

een termijnplanning. 

 

2. Integrale opgave 

Sinds begin deze eeuw zijn we van 460.000 naar nu bijna 535.000 inwoners gegroeid. Alle prognoses 

wijzen erop dat die groei de komende 25 jaar doorzet met zo´n 4000 à 5000 inwoners per jaar. Dat 

vraagt niet alleen om nieuwe woningen, maar ook om werkgelegenheid, om voorzieningen en een 

buitenruimte die de stad aantrekkelijk en leefbaar maken. Met de bevolkingsgroei, groeit ook de vraag 

naar ruimte voor werk en voorzieningen.  
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Ruimte voor nieuwe scholen, winkels, speelplekken, recreatieve voorzieningen etc. is hard nodig in een 

groeiende stad. Bij de groei van het aantal inwoners zijn eveneens nieuwe banen gewenst. De periode 

dat kantoren op grote schaal leegstonden en getransformeerd konden worden naar woningen, hotels  

of andere voorzieningen, lijkt voorbij. De vraag naar kantoor- en bedrijfsruimte neemt weer toe en ook 

de opgave van de energietransitie legt een ruimteclaim neer. In een verdichtende stad vragen groen en 

de openbare ruimte bijzondere aandacht. Burgers en bedrijven stellen hoge eisen aan de kwaliteit en 

leefbaarheid van de openbare ruimte. Er zal in de openbare ruimte plaats gevonden moeten worden 

om de effecten van klimaatverandering op te vangen door vergroening of opvang van regenwater.  

  

3. Hoe pakken we dat aan 

Uitgangspunt van het college is om de groei van de stad binnenstedelijk op te vangen. Zo wordt 

voorkomen dat het landschap verrommelt en de schaarse open ruimte verloren gaat. Concentratie in 

het stedelijk gebied is bovendien goed voor het benutten van bestaande infrastructuur, winkels en 

voorzieningen en bespaart kosten bij de verduurzaming van de stad. Het is de ambitie om gebouwen 

van duurzame stroom te voorzien. Er is tevens aandacht voor de totstandkoming van voldoende ruimte 

voor bedrijven en kantoren in het gebied. Aan het CID wordt al volop gewerkt. Vastgoedpartijen, 

waaronder ook corporaties, hebben grote belangstelling om in de ontwikkeling van het gebied te 

participeren. Ook met partijen als de Haagse Hogeschool, de Leidse Universiteit, met vervoerders en 

ondernemers, met Staatsbosbeheer en met andere overheden is intensief contact over mogelijkheden 

van het gebied. Met buurtorganisaties wordt overlegd over de impact van de ontwikkelingen op hun 

woon- en leefomgeving. Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet wordt in dat kader in 

investeringsgebieden samen met bewoners en ondernemers geëxperimenteerd met het gebruik van de 

leefbaarheidseffectrapportage. Eind dit jaar wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de 

leefbaarheidseffectrapportage zal worden ingezet.  

 

Aanvullen planvoorraad 

In januari van dit jaar is de stand van zaken betreffende de planvoorraad woningbouwlocaties in uw 

raad besproken (RIS298634). Daarbij is gemeld dat de voorraad voor de periode 2020-2024  

onvoldoende was om aan het gewenste gemiddelde van 2500 woningen per jaar (incl. een gewenste 

overcapaciteit in verband met vertragingen en planuitval) te voldoen. In het coalitieakkoord is daarom 

aangegeven dat gezien de gespannen Haagse woningmarkt een intensivering van de woningproductie 

wenselijk is. Met de inzet op gebiedsontwikkelingen in deze brief wordt hier een aanzet voor gegeven. 

 

Het huidige college moet ook voor na 2024 nieuwe planvoorraad ontwikkelen zodat ook volgende 

colleges snel en adequaat kunnen reageren op de woningvraag van dat moment. Het aanvullen van de 

planvoorraad is een structurele, cyclische opgave waarbij in samenspraak met de stad, marktpartijen 

en andere stakeholders permanent gezocht wordt naar kansrijke ontwikkelingsmogelijkheden. Om de 

planvoorraad op peil te houden dient deze jaarlijks aangevuld te worden met het gerealiseerde 

woningaantal van dat jaar. Gemiddeld zal het gaan om een jaarlijkse aanvulling met ca. 3500 

woningen, inclusief een overmaat in verband met planuitval. De voortgang van de aanvulling van de 

planvoorraad wordt gemonitord en gerapporteerd aan de gemeenteraad. 

Deze ruimtevraag voor woningen moet worden vermeerderd met ruimte voor werk, voorzieningen, 

buitenruimte et cetera om een complete, aantrekkelijke, leefbare, goed bereikbare en duurzame 

woonomgeving te realiseren. Dit werken we uit in de gebiedsagenda’s voor drie prioritaire gebieden. 

 

In het coalitieakkoord zijn het Central Innovation District en Den Haag Zuidwest aangewezen als 

intensiveringsgebieden. Voor Den Haag Zuidwest wordt nu gewerkt aan een gebiedsverkenning die in 

2019 uitmondt in een gebiedsvisie.  

In de commissiebrief ‘Aanpak gebiedsontwikkeling Den Haag Zuidwest: De Gaarden, De Dreven en De 

Zichten’ (RIS300674) bent u geïnformeerd over de stand van zaken van deze verkenning en over de 

afspraak met Staedion over de uitwerking Gaarden, Dreven en Zichten. Voor de Internationale Zone 
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wordt de gebiedsverkenning in de eerste helft van 2019 verwacht. Hieronder zal nader worden 

ingegaan op het intensiveringsgebied Central Innovation District en de aanpak voor de daarin gelegen 

prioritaire gebieden.  

 

Keuze nu voor drie prioritaire gebieden 

Er worden in het coalitieakkoord voor het Central Innovation District vijf deelgebieden benoemd:  

- Campusboulevard Schedeldoekshaven en Prins Bernhardviaduct 

- Knooppunt Laan van Nieuw Oost Indië 

- Overkluizing Utrechtsebaan (A12)/CS Oost 

- Binckhorst 

- Laakhaven 

 

Het college kiest ervoor om drie van deze gebieden met prioriteit tot ontwikkeling te brengen. Het 

betreft: Den Haag Laan van NOI, Overkluizing Utrechtsebaan (A12)/CS Oost en Laakhaven: Den Haag 

Hollands Spoor. In deze drie gebieden doen zich nu kansen voor om op relatief korte termijn een 

aanzienlijke aanvulling van de planvoorraad aan woningbouwlocaties te realiseren. Daarmee kan de 

eerder al geconstateerde terugval in de planvoorraad vanaf 2020 worden voorkomen. In deze gebieden 

kunnen bij Den Haag Centraal met de overkluizing A12 o.a. Vrijheidsplaats en Grotiusplaats, bij 

Hollands Spoor de Waldorpstraat, de Struyklocatie en het Spiegelgebouw en met verdichting rond 

knooppunt Laan NOI, naar verwachting in totaal 7.700 – 11.500 woningen worden gerealiseerd. In de 

op te stellen gebiedsagenda’s wordt dit nader uitgewerkt. De uitwerking van de Campusboulevard 

Schedeldoekshaven en Prins Bernhardviaduct volgt later. Dit geldt evenals voor de onderdelen 

Binckhorst Noord en het Schipperskwartier in het deelgebied Laakhaven.  

 

Gebiedsagenda’s voor prioritaire gebieden 

De drie gebieden rond de hoofdstations zijn de komende collegeperiode prioritaire gebieden: 

Laakhavens bij HS, Den Haag Nieuw Centraal en omgeving station Laan van NOI. Deze 

stationsomgevingen zijn de ankerpunten van het CID; het zijn de economische brandpunten met de 

hoogste dichtheden. In deze gebieden gaan we de komende jaren grote stappen zetten in de 

verbetering van de knooppuntwaarde, het versterken van de kenniseconomie, het realiseren van 

duurzame centrumstedelijke woonmilieus en vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en 

belevingswaarde.  

 

Voor de drie genoemde prioritaire gebieden worden nu gebiedsagenda’s opgesteld. De gebiedsagenda’s 

hebben de volgende doelen:  

- Formuleren van ruimtelijk perspectief: de gebiedsagenda’s bieden een ruimtelijk perspectief 

dat samenhang geeft aan afzonderlijke initiatieven en ontwikkelingen.  

- Benoemen van sturingsprincipes: ze formuleren sturingsprincipes voor de beoogde kwaliteit 

en samenhang van buitenruimte, mobiliteit, (economisch) programma en beeldkwaliteit.  

- Agenderen van vervolgvragen: de gebiedsagenda’s geven aan op welke onderwerpen en 

thema’s nadere uitwerkingen en verkenningen nodig zijn. 

- Stroomlijnen van planvorming en procedures: een belangrijk doel van de gebiedsagenda’s is 

het stroomlijnen van planvorming, bestuurlijke besluitvorming en juridische-planologische 

procedures. De gebiedsagenda’s vormen de onderlegger voor verdere planvorming in de vorm 

van Planuitwerkingskaders en Nota van Uitgangspunten. 

 

Een gebiedsagenda bevat de volgende onderdelen: 

- Een ontwikkelingsperspectief voor het betreffende gebied; 

- uitgangspunten voor stedenbouwkundige opzet, programmatische profiel, mobiliteit en 

buitenruimte; 

- uitgangspunten voor verdichten, vergroenen en verduurzamen.  
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- agenderen van ‘nog niet opgeloste kwesties’  en agenda van deeluitwerkingen (zoals 

voorzieningenstructuur, mobiliteit, buitenruimte-plan); 

- aanzet tot haalbaarheidsanalyse (mobiliteit, civiel, juridisch, financiën, etc) en; 

- een voorstel voor een communicatietraject met de stad, te organiseren rond de gebiedsagenda 

en de uitwerkingen daarvan. 

 

Beoogde planning: de Gebiedsagenda’s voor de drie prioritaire gebieden zijn eind 2018 gereed voor 

bespreking in de gemeenteraad.  

 

Gebiedsagenda Den Haag Hollands Spoor 

Ontwikkelingsperspectief 

Het collegeakkoord zegt over Laakhavens: ‘Tussen station Hollands Spoor en Binckhorst-Noord 

ontwikkelen we een gebied waar het Schipperskwartier onderdeel van uitmaakt. Door slim gebruik te 

maken van de groei van de stad kunnen we meer nieuwe woningen bouwen, investeren we in de 

kwaliteit van sociale huurwoningen en kunnen we meer diversiteit in het woningaanbod toevoegen. 

Ook creëren we een stadspark en maken we ruimte voor horeca en waterrecreatie. Rondom de 

Megastores creëren we een aantrekkelijker verblijfsgebied. We verbinden de fietsroutes tussen  

Den Haag, Leiden en Delft met de aanleg van de nieuwe snelfietsroutes, de Velostrada.’ Deze ambities 

worden uitgewerkt in de gebiedsagenda Den Haag Hollands Spoor. 

 

Uitgangspunten stedenbouwkundige opzet: hoogbouwcluster 

Laakhavens is met de Campus Haagse Hogeschool bij station Hollands Spoor al een vitaal onderdeel 

van het CID. De komende jaren wordt de campus verder versterkt door het gebied intensiever te 

bebouwen met een veel gemengder programma, de buitenruimte structureel te verbeteren en te 

vergroenen en een voorzieningenstructuur te realiseren die past bij een centrumstedelijk woonmilieu. 

Er is ruimte om 5.000 – 7.000 woningen in het gebied toe te voegen. Aan de Laakhavenzijde van 

station HS komt, in aansluiting op het Strijkijzer, een hoogbouwcluster tot ontwikkeling. Met de 

ontwikkeling van de Struijklocatie en de Zwetstraat wordt ook een substantieel sociaal programma 

toegevoegd. Ambitie is de aanwezige barrières van Laakhavens tussen zowel het Centrum als de 

Binckhorst te minimaliseren en de onderlinge verbindingen te versterken, zodat Laakhavens echt 

onderdeel wordt van het centrum. Een belangrijke ruimtelijke opgave is het op termijn transformeren 

van de Waldorpstraat tot een aantrekkelijke verbindende stadsstraat.  
 

 
Concept-kaart Gebiedsagenda Laakhavens HS  
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Studie verdichtingsopgave  bij station Den Haag Hollands Spoor in Laakhavens (KCAP)  

 

 

Gebiedsagenda Overkluizing Utrechtsebaan (A12)/CS Oost 

De betekenis van Den Haag Centraal als OV-knooppunt gaat de komende decennia toenemen. Naast 

groeiende reizigersaantallen van het spoorstation, de toenemende fietsersstroom rond het station zal 

ook de realisatie van de Koningscorridor uit de Schaalsprong OV grote impact hebben op het station.  

 

Een belangrijk doel is het aanpakken van de infrastructurele barrières in de stationsomgeving, om zo 

de aansluiting met de stad structureel te verbeteren. Inzet is om de routes voor voetgangers en fietsers 

door het gebied aantrekkelijker vorm te geven en uit te werken tot een samenhangende wandel- en 

fietsstad. Aan de oostzijde van het station wordt de Utrechtse Baan overkluisd. Zo wordt de barrière 

tussen centrum, de stationsomgeving en Haagse Hout geslecht. Door verdere overkluizing ontstaat in 

het gebied tussen de Malietoren en de Grotiusplaats ruimte voor de bouw van woningen, kantoren en 

het vergroenen van de openbare ruimte. 

 

Den Haag Nieuw Centraal e.o. is bij uitstek de locatie voor hoogstedelijke verdichting, nadrukkelijk 

met ruimte voor hoogbouw. Er is ruimte voor 1.000 – 2.500 woningen. Leidend is een goede inpassing 

van hoogbouw, met goed vormgegeven en geprogrammeerde stedelijke plinten en veel aandacht voor 

vergroening en verduurzaming van de stad. Daarmee wordt aangesloten op de principes van de Nota 

Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline. 

 

Deze gebiedsagenda richt zich op de ontwikkeling van de Vrijheidsplaats in samenhang met verdere 

overkluizing Utrechtse Baan en actualisatie van de oostzijde van Den Haag CS voor rijkshuisvesting 

en/of woningbouw. Andere deelontwikkelingen en -opgaven volgen later: 

- De afronding van de gebiedsontwikkeling Spuikwartier en Spuiplein; 

- de Groene Entree Koekamp en Haagse Bos (reeds vastgesteld); 

- stadsentree Rijnstraat met inpassing schaalsprong OV en herontwikkeling fietsenflatlocatie; 

- locatieontwikkelingen als Conservatorium locatie en Oranjebuitensingel en; 

- toekomstbeeld OV-knooppunt Centraal met capaciteit en spreiding fietsenstalvoorzieningen. 
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Ontwerpstudie Vrijheidsplaats (Rietveld Architects) 
 

 

Concept-kaart Gebiedsagenda Nieuw Centraal e.o., onderdeel Utrechtse Baan 
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Gebiedsagenda Den Haag Laan van NOI 

Ontwikkelingsperspectief 

Station Laan van NOI is een van de hoofdstations van het CID. Laan van NOI wordt optimaal ontsloten 

met o.a. Schiphol en de Zuidas en is gelegen op de kennisas tussen Leiden en Delft. Het is de entree van het 

Beatrixkwartier en de locatie voor de campusontwikkeling rondom Security en ICT. In het collegeakkoord is 

aangegeven dat het station Laan van NOI zich gaat ontwikkelen tot een volwaardige stadsentree voor 

zowel Den Haag als Voorburg, inclusief een hoogwaardig stationsplein en een nieuwe 

stationsonderdoorgang naar de Van Alphenstraat. Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg, 

NS en ProRail verbeteren we het fietsparkeren, versterken en verbeteren we de verlichting van fiets- en 

looproutes in het gebied en de ecologische verbindingszone.  
 

 

Concept-kaart Gebiedsagenda Station Laan van NOI  

 

Stedenbouwkundige kaders 

Een belangrijke opgave voor de omgeving van station Laan van NOI is het versterken van de 

knooppuntwerking. Onder andere door de overstapfaciliteiten tussen verschillende verkeersstromen te 

verbeteren, de stationsomgeving beter te verbinden met het Beatrixkwartier en de omringende wijken. 

Bij het versterken van de knooppuntwaarde hoort ook een intensievere programmering met een 

aantrekkelijke mix van kenniseconomie, voorzieningen en woningbouw. We maken een nieuw 

planologisch kader, ook voor het voormalig Ministerie van SZW. Er is ruimte voor  meer woningbouw, 

naar schatting voor 1.200 – 2.000 woningen in het gebied. 
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Referenties toekomstbeeld stationsomgeving Laan van NOI  

 

4. Planning:  

Voorgaande is samengevat in onderstaand planningsoverzicht: 
 

wat Fase doel   gereed 
Agenda CID 
 Beleidsfase Beschrijft de integrale 

strategische visie, 
ambities, beleidskeuzes 
/principes en 
investeringsprioriteiten 
voor het hele CID gebied. 

  Januari 2019 

Gebiedsvisie CID 
 Beleidsfase Fysiek-ruimtelijke 

vertaling van de agenda 
CID, inclusief  
ontwikkelstrategie op 
hoofdlijnen en MER 

  eind 2019 

Gebiedsagenda’s 
Gebiedsagenda 
Overkluizing 
Utrechtsebaan  
 
Gebiedsagenda Den 
Haag Hollands Spoor 
 
 
Gebiedsagenda Den 
Haag Laan van NOI 
 
Campusboulevard 

Beleidsfase Agendeert voor prioritaire 
deelgebieden ambities en 
opgaven en geeft een 
overzicht van 
ontwikkelingen / 
initiatieven. Het biedt per 
deelgebied 
sturingsprincipes en een 
ontwikkelstrategie.  

  Q4  2018 
 
 
 
Q4 2018 
  
 
 
Q4 2018 
 
 
Q2 2019 

Nota’s van Uitgangspunten 
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Vrijheidsplaats 
 
 
CS-Oost 
 
 
Campusboulevard 
 
Den Haag Hollands 
Spoor 
 
Haagvlietpoort e.o. 
 
SZW 
 
Spoorzone 
Leidschendam-
Voorburg e.a.  

Ontwikkel-fase Ruimtelijke 
onderbouwing en 
uitgangspunten voor 
concrete 
ontwikkellocaties. 

  Q1  2019 
 
 
Q3  2019 
 
 
Q3  2019 
 
Q1  2019 
 
 
Q1  2019  
 
Q1 2019 
 
- 
 

Den Haag Zuidwest 
Gebiedsverkenning Beleidsfase    Q4 2018 
Gebiedsvisie Beleidsfase    Q2 2019 
Internationale Zone 
Gebiedsvisie Beleidsfase    Q1  2019 

 

5. Integrale aanpak 

Door de integrale aanpak van woningbouw, mobiliteit, economie, openbare ruimte en ruimtelijke 

ordening van de gebiedsontwikkeling kunnen de gebiedsagenda’s een passend kader vormen voor 

concrete vastgoed- en buitenruimteprojecten. Om de initiatieven en projecten zorgvuldig tot uitvoering 

te brengen worden, op basis van de gebiedsagenda’s Nota’s van Uitvoering of Planuitwerkingskaders  

opgesteld.  

 

Aan de voorkant van de planvorming dient ook nog het één en ander te gebeuren. Programmatisch 

wordt er gewerkt aan de Agenda CID 2040. Dit is een integrale lange termijn agenda voor het gebied 

gericht op de ontwikkeling van een internationaal competitief economisch district. Ze benoemt de 

strategische visie, ambities, beleidskeuzes en investeringsprioriteiten. Oplevering begin 2019. 

 

Om tot een juridisch stevige onderlegger voor de projecten te komen is een gebiedsvisie nodig. De 

gebiedsvisie CID geeft de ruimtelijke doorvertaling van de Agenda CID 2040. De gebiedsvisie: 

- baseert zich op de uitgangspunten van de Agenda Ruimte voor de Stad, Agenda CID en 

eerdere (ambtelijke) verkenningen uit 2016 en 2017; 

- schetst in hoofdlijnen de ontwikkeling van het gehele CID op de lange termijn, ten aanzien 

van het ruimtelijk raamwerk, de mobiliteitsstrategie, programmering van economische 

functies en woningbouw, beeldkwaliteit en duurzaamheid; 

- schetst de contouren van de prioritaire deelgebieden op basis van de agenda’s die voor die 

gebieden worden opgesteld, zorgt voor de verbindingen en borgt de onderlinge samenhang en  

- omvat een ontwikkelingsstrategie inclusief fasering.   

 

Om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord “Den Haag Stad van Kansen en Ambities” is een forse 

inspanning nodig, zoals geschetst in deze brief. Het college wil hier, met de stad en in goed overleg met 

uw raad, de komende periode vol op inzetten, zodat we inderdaad de groei kunnen laten werken voor 

een mooie en leefbare stad.  

 

Met vriendelijke groet, 

Boudewijn Revis 

 


