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Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Datum van indiening: 3 december 2018

BEROEPSCHRIFT

inzake:

STICHTING WIJKBERAAD BEZUIDENHOUT
gevestigd te Den Haag,
appellant,
advocaat/gemachtigde: mr. H.S. Kleemans

tegen

DE GEMEENTERAAD VAN DEN HAAG
zetelend te Den Haag
verweerder

betreffende

39814/6014348.1

het besluit van de gemeenteraad van Den Haag van 20 september 2018
tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Bezuidenhout, le
herziening".
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L'2

INLEIDING
Appellant, Stichting Wijkberaad Bezuidenhout, gevestigd te Den Haag (2593 CH) aan
de Johannes Camphuijsstraat 25 (hierna: DE STICHTING) kiest in deze zaak
woonplaats op het kantooradres van Lexence N.V. te Amsterdam (1081 KL) aan de
Amstelveenseweg 500, van welk kantoor mr, H.S. Kleemans in deze zaak als
advocaat/gemachtigde optreedt.
De Stichting stelt hierbij beroep in tegen het besluit van de gemeenteraad van Den
Haag d.d. 20 september 2018

tot vaststelling van het bestemmingsplan
"Bezuidenhout, 1e herziening", (hierna: HET BESTEMMTNGSPLAN). Het
bestemmingsplan ligt ter inzage van 24 oktober 2018 tot en met 4 december 201g.
Met dit schrijven wordt derhalve tijdig namens de Stichting beroep ingesteld tegen het
bestemmingsplan. Een kopie van de bekendmaking van de vaststelling van het
bestemmingsplan is bijgevoegd als bijlage 1.

1.3

Op 30 januarÍ 2018 heeft de Stichting reeds een zienswijze ingediend tegen het

ontwerpbestemmingsplan "Bezuidenhout, 1e herziening", Een kopie van deze
zienswijze is bijgevoegd als bijlage 2.

L.4

Ik verzoek u het verschuldigde griffiegeld af te boeken van de rekening-courant van
mijn kantoor bij uw Afdeling.

2
2.7

DE STICHTING

IS BELANGHEBBENDE

De Stichting Wijkberaad Bezuidenhout rekent blijkens haar statuten primair het

Bezuidenhout

tot haar werkgebied en heeft als doel: "De verbetering van het woon- en

leefmilieu stimuleren en de betangenbehartigíng van de bewoners of groepen van
bewoners bevorderen door zelfwerkzaamheid van de bewoners.,,

2.2

De Stichting heeft hiermee - kort gezegd - tot doel de instandhouding van een goed
woon- en leefklimaat in de wijk Bezuidenhout. Ter realisatie van deze doelstelling
vervult de Stichting verschillende feitelijke werkzaamheden. Zo verschaft de Stichting
onder andere inzicht in en informatie over (verbetering van) het woon- en leefmilieu in
de wijk' Daarnaast bevordert de Stichting overleg en samenwerking tussen bewoners
en de in het werkgebied werkzame instellingen en overheidsdiensten. Verder
stimuleert en organiseert de Stichting verschillende activiteiten die een goed woon- en
leefmilieu tot doel hebben. De Stichting ondersteunt voorts bewoners bij het
behartigen van hun belangen en voert te dieneinde zo nodig juridische procedures,

2.3

Het bestemmingsplan heeft gevolgen voor het woon- en leefklimaat in de wijk
Bezuidenhout, aangezien met dit bestemmingsplan niet voldoende wordt geborgd dat
het toestaan van dakopbouwen geen nadelige gevolgen heeft voor de parkeerdruk en
de ruimtelijke ordening in de wijk. De Stichting vreest als gevolg van de regeling in het
bestemmingsplan met betrekking tot de parkeernormen (in relatie tot de
dakopbouwen), o.a. voor een toename van de parkeerdruk en hierdoor voor negatieve
gevolgen voor het woon- en leefklimaat in de wijk. De Stichting is, mede gelet op haar
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doelstelling en feitelijke werkzaamheden, belanghebbende bij dit bestemmingsplan
Een kopie van de statuten van de Stichting is aangehecht als bijlage 3.

3
3.1

ACHTERGROND/FETTEN
Op 27 juni 2013 werd het bestemmingsplan "Bezuidenhout" vastgesteld. De Stichting
heeft beroep ingesteld tegen dit bestemmingsplan, waarbij de Stichting zich onder

andere op het standpunt heeft gesteld dat in de wijk reeds sprake was van een
parkeertekort en dat zij vreesde dat door de dakopbouwen die dit bestemmingsplan
mogelijk maakte, het parkeertekort alleen nog maar zou toenemen.

3.2

In de tussenuitspraak van 19 februari 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:584) heeft uw
Afdeling overwogen dat in het bestemmingsplan beoordeeld had moeten worden of
zich reeds een parkeertekort voordeed en hoe de door het plan mogelijk gemaakte
ontwikkelingen zich daartoe verhielden. Uw Afdeling overwoog in deze uitspraak dat in
het bestemmingsplan "Bezuidenhout", nu niet in geschil was dat zich reeds een
parkeertekort voordeed, niet inzichtelijk is gemaakt welke gevolgen het toestaan van
dakopbouwen had voor de parkeerbehoefte. In deze tussenuitspraak is geoordeeld dat
het bestemmingsplan in zoverre in strijd is met artikel 3:2 Algemene wet
bestuursrecht (hierna: Awb). Uw Afdeling heeft vervolgens de gemeenteraad van Den
Haag opgedragen om dit gebrek te herstellen en door het verrichten van nader
onderzoek voldoende draagkrachtig te motiveren welke gevolgen een representatieve
invulling van de maximale planologische mogelijkheden heeft voor de parkeersituatie
in het plangebied, dan wel om een nieuw besluit te nemen. Een kopie van de uitspraak
van 19 februari 2014 is bijgevoegd als bijlage 4.

3.3

Naar aanleiding van deze uitspraak, heeft de raad bij besluit van24 april 2014 het

bestemmingsplan "Bezuidenhout" gewijzigd vastgesteld. Dit besluit is bijgevoegd als
bijlage 5, In het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is paragraaf 5.2.7.4
"Dakopbouwen en parkeerbehoefte" aan de plantoelichting toegevoegd. In deze
nieuwe paragraaf was opgenomen dat het plan "Bezuidenhout" minder planologische
mogelijkheden voor (dak-)opbouwen kende dan het voorheen geldende
bestemmingsplan, waarmee de raad zich op het standpunt stelde dat de dakopbouwen
in het bestemmingsplan geen negatieve gevolgen hadden voor de parkeersituatie in
het plangebied. Een kopie van deze paragraaf uit de toelichting is bijgevoegd als
bijlage 6.

3.4

De Stichting heeft vervolgens opnieuw zienswijzen ingediend en beroep ingesteld over
de wijze waarop het gebrek uit het bestemmingsplan in het gewijzigd vastgestelde

bestemmingsplan is hersteld. Een kopie van de zienswijze tegen dit bestemmingsplan
d.d. 9 juni 2014 is bijgevoegd als bijlage 7.

3.5

Ïn de uitspraak van 18 augustus 2Ot4 (ECLI:NL:RVS:20t4:3192) heeft uw Afdeling
vervolgens geoordeeld dat de raad met het besluit van24 april 2014 niet aan de in
tussenuitspraak gegeven opdracht heeft voldaan. Uw Afdeling overwoog dat de raad
met de enkele verwijzing naar de bouwmogelijkheden uit het vorige bestemmingsplan,

39814/6Ot4348.L

3/t4

Lexence
ád"ocaten

I

niet inzichtelijk heeft gemaakt welke gevolgen een representatieve invulling van de
maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan heeft voor de parkeersituatie in
het plangebied. Dit omdat de op grond van het bestemmingsplan gehanteerde
parkeernorm mede afhankelijk is van de oppervlakte van de woning en de oppervlakte
van de woning door het toevoegen van een dakopbouw zodanig toeneemt dat een
hogere parkeernorm geldt. Daarom heeft de Afdeling in deze uitspraak de mogelijkheid
vernietigd om binnen de bestemmingen "wonen - 1" en "wonen - 2" in het plangebied
van het bestemmingsplan "Bezuidenhout" dakopbouwen te realiseren. Een kopie van
de uitspraak d,d. 18 augustus 2014 is bijgevoegd als bijlage 8.

3.6

Met ingang van 21 december 2017 heeft de raad het ontwerpbestemmingsplan
"Bezuidenhout, 1e herziening" ter inzage gelegd en dit plan is op 20 september 2018
vastgesteld. In dit bestemmingsplan wordt het weer mogelijk gemaakt om
dakopbouwen te realiseren binnen de bestemmingen "Wonen-1" en "Wonen-2". Verder
is in de parkeerregeling in artikel 9 sub b van het bestemmingplan het volgende
opgenomen: "indien de ligging, de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe
aanleiding geeft, moet ingeval geen sprake is van een uitbreiding van een bestaande
woning zoals omschreven in de d.d. 3 maart 2016 vastgestelde
wijzigingen/aanvullingen op de nota parkeernormen Den Haag, volgens de
parkeernormen en kaart zoals opgenomen in bijlage 1 en bijlage 2 van de regels ten
behoeve van het parkeren of stallen van personenauto's, fíetsen en bromfietsen alsook
voor het laden of lossen van goederen, ruimte zijn aangebracht in, op of onder dat
gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort."

3.7

Met deze bepaling in artikel 9 sub b van de planregels is de parkeertoets uitgesloten
van vergunningaanvragen voor het vergroten van de woning (zoals o.a. bij het
plaatsen van een dakopbouw). Ter onderbouwing van deze keuze stelt de gemeente

zich op het standpunt dat er op zichzelf geen reden is om aan te nemen dat door
toevoeging van bijvoorbeeld een dakopbouw ook het autobezit van zittende bewoners
toeneemt. Hiertoe wordt verwezen naar de wijziging van de Nota parkeernormen en de
hierin opgenomen vergelijking van het autobezit inzake 424 adressen in Den Haag
waarvoor in de periode 2009-2012 aanvragen voor een dakopbouw zijn ingediend.
Deze vergelijking laat zien dat bij deze adressen tussen 2010 en 2015 een toename
was van in totaal 46 auto's.

3.8

De Stichting stelt zich op het standpunt dat met deze regeling en de hiervoor gegeven

onderbouwing in dit bestemmingsplan - opnieuw - onvoldoende duidelijk is gemaakt
welke gevolgen een representatieve invulling van de maximale planologische
mogelijkheden heeft voor de parkeersituatie in het gebied. De parkeerregeling is
namelijk onvoldoende duidelijk en de onderbouwing voor het schrappen van de
parkeernorm bij woninguitbreiding is ondeugdelijk. Met de verwijzing naar de
vergelijking van het autobezit bij dakopbouwen voor het schrappen van de parkeereis
bij woninguitbreiding heeft de raad nog steeds onvoldoende zorgvuldig aangetoond
welke gevolgen het toestaan van dakopbouwen heeft voor de parkeersituatie. Met het
aldus (zonder afdoende onderzoek of maatregelen) toestaan van dakopbouwen is

39814/6014348.r
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tevens onvoldoende geborgd dat het toestaan van dakopbouwen niet leidt tot een
toename van de parkeerdruk en tot negatieve ruimtelijke effecten in het algemeen

3.9

Bovenstaande heeft de Stichting ook aangevoerd in de op 30 januari 2018 ingediende
zienswijze en tijdens de inspraakmogelijkheid bij de vergadering van de
raadscommissie Ruimte d.d. 5 september 2018. Een kopie van de

spreekaantekeningen bij deze vergadering van de raadscommissie is bijgevoegd als
bijlage 9. De zienswijze en de inspraakreactie hebben de raad niet doen besluiten het
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Een kopie van de Nota van beantwoording
zienswijzen is bijgevoegd als bijlage 1O. Reden voor de Stichting om nu beroep in te
stellen.

4
4.L

GRONDEN

In artikel 9 sub b van de planregels is - kort gezegd - opgenomen dat indien de
ligging, de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft,
ingeval geen sprake is van een uitbreiding van een bestaande woning zoals
omschreven in de d,d. 3 maart 2016 vastgestelde wijzigingen/aanvullingen op de Nota
parkeernormen Den Haag, met inachtneming van de Nota parkeernormen voorzien
moet worden in parkeerruimte op eigen terrein. Vergunningaanvragen voor uitbreiding
van een bestaande woning zijn, met de verwijzing naar de d.d. 3 maart 2016
vastgestelde wijzigingen/aanvullingen op de Nota parkeernormen Den Haag 2011
(hierna: besluit tot wijziging van de Nota parkeernormen), door middel van dit artikel
uitgezonderd van de eis dat voorzien moet worden in parkeerruimte op eigen terrein.
Het besluit d.d. 3 maart 2016 tot wijziging van de Nota parkeernormen is bijgevoegd
als bijlage 11. In dit besluit wordt het uitgangspunt zoals opgenomen in de Nota
parkeernormen - dat het gemiddelde autobezit uitgangspunt is voor de hoogte van de
parkeernorm en dat het gemiddelde autobezit o.a. afhangt van de oppervlakte van de
woning - verlaten. In dit besluit is overwogen dat er geen reden is om aan te nemen
dat door toevoeging van bijvoorbeeld een dakopbouw het autobezit van de zittende
bewoners toeneemt.

4.2

De Stichting stelt zich in de eerste plaats op het standpunt dat deze parkeerregeling in
strijd is met de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid. Daarnaast staat ook de juistheid

van het besluit tot wijziging van de Nota parkeernormen ter discussie en in dit kader is
ook in het geding of de raad in redelijkheid mocht uitgaan van de juistheid van deze
beleidsregel. De Stichting is van mening dat de raad in redelijkheid niet kon uitgaan
van de juistheid van dit besluit tot wijziging van de Nota parkeernormen, laat staan
dat dit besluit kan kwalificeren ter onderbouwing van de ruimtelijke gevolgen van
dakopbouwen. Verder stelt de Stichting zich op het standpunt dat de parkeerregeling
in samenhang gezien met de mogelijkheid in het bestemmingsplan om dakopbouwen
te realiseren, zal leiden tot negatieve ruimtelijke effecten voor de wijk in het
algemeen, en parkeerproblemen in het bijzonder. Hierbij dient opgemerkt te worden
dat niet in geschil is - zoals de gemeente in de voorgaande beroepsprocedure tegen
het bestemmingsplan "Bezuidenhout" ook heeft erkend - dat in de wijk sprake is van
een parkeertekort. Bovenstaande wordt in de volgende paragrafen nader toegelicht.
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De parkeerregeling in artikel g sub b is in

strijd

met de zorgvuldigheid en de

rechtszekerheid
De parkeerregeling is onduidelijk

4.3

De Stichting stelt zich in de eerste plaats op het standpunt dat de regeling in artikel 9
sub b van de planregels onvoldoende duidelijk is en hiermee in strijd is met de

zorgvuldigheid en de rechtszekerheid.

4.4

Niet duidelijk is namelijk wanneer sprake is van een situatie waarin "de ligging, de
omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft" en hiermee is

niet duidelijk wanneer voldaan moet worden aan de parkeernorm. Dit volgt niet uit de
toelichting en ook niet uit de Nota parkeernormen Den Haag 2011 (hierna: Nota
parkeernormen).

4'5

Vooral onduidelijk is echter de verwijzing in planregel 9 sub b (en in de toelichting)
naar het besluit tot wijziging van de Nota parkeernormen voor situaties wanneer niet
aan de parkeernorm hoeft te worden voldaan. Noch uit de planregel, noch uit de
toelichting, volgt voldoende duidelijk welke situaties nu precies bedoeld - en dus
uitgezonderd - worden. Pas bij het lezen van het besluit d.d. 3 maart 2016 tot
wijziging van de Nota parkeernormen wordt enigszins duidelijk op welke situaties in
artikel 9 sub b kennelijk gedoeld wordt en in welke gevallen niet aan de parkeernorm
voldaan hoeft te worden. Ook dit document ontbeert echter duidelijkheid.

4.6

Pas in paragraaf 2 van

dit besluit staat duidelijk dat geen parkeertoets hoeft plaats te

vinden bij uitbreiding van de woning. Uit deze paragraaf volgt vervolgens niet welke
situaties worden aangemerkt als "woninguitbreiding". In paragraaf 2 wordt enkel het
toevoegen van een dakopbouw genoemd als mogelijkheid om de woning uit te breiden
Verder wordt gesproken over "andere vormen van onzelfstandige uitbreidingen van
woningen". Bedacht kan worden dat hiermee tevens wordt gedoeld op een uitbouw of
een aanbouw, maar dit is noch in het besluit tot wijziging van de Nota parkeernormen,
noch in de toelichting bij het bestemmingsplan concreet vastgelegd,
De onderbouwing voor het uitzonderen van de parkeernorm bii woninquitbreidinqen is

onzorqvuldig

4'7

Ondanks het feit dat het besluit tot wijziging van de Nota parkeernormen niet ter
beoordeling voorligt in de onderhavige beroepsprocedure, kan (exceptief) wel
beoordeeld worden of de raad in redelijkheid een beroep kan doen op dit besluit.
Hetzelfde geldt voor de wijze waarop dit besluit is verdisconteerd in het onderhavige
bestemmingsplan en de wijze waarop dit besluit een onderbouwing vormt voor het in
het bestemmingsplan buiten toepassing verklaren van de parkeernorm bÍj
"woning uitbreid ingen ".

398t4/60L4348.r
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Daarnaast bestaat er aanreiding om het besruit
tot wijziging van de Nota
parkeernormen in de onderhavige procedure
exceptief te toetsen (gezien de uitspraak
van uw Afdering d.d.22 december zor7, ECLI:NL:RVS:2017:3557).
Geret op de
strijdigheid van het besluit tot wijziging van de Nota parkeernoremen
met het
zorgvuldigheidsbeginsel uit artikel 3:2 Awb, is er
in de onderhavige procedure
aanleiding om de beleidsregel (het besluit tot wijziging
van de Nota parkeernormen)
onverbindend te verklaren,

4'9

In dit kader stelt de stichting zich verder op het standpunt
dat de parkeerregeling
inzake het uitzonderen van woninguitbreidingen
van de parkeernorm en met name de
onderbouwing hiertoe, nog los van de onzorgvuldige
wijze waarop de parkeerregeling
tot stand is gekomen, op oneigenlijke wijze is aangewend
om de door uw Afdeling (tot
twee keer toe) geconstateerde gebrekkige ruimtelijke
onderbouwing te omzeilen, Het
geeft in het licht van de voorgeschiedenis
volgens de Stichting geen pas om dan maar
het parkeerbeleid te wijzigen, om vervolgens in het
kader van de ruimtelijke
beoordeling van het bestemmingsplan te volstaan
met een verwijzing naar dit nieuwe
beleid' Feit is en blijft dat nog steeds geen goede beoordeling
heeft plaatsgevonden
van de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de mogelijkheid
van woninguitbreiding
(dakopbouwen) in relatie tot de parkeerbehoefte.

4'10 In de toelichting wordt ter motivering voor het buiten toepassing
verklaren van de
parkeereis

bÍj (vergunningaanvragen voor) woninguitbreiding verwezen
naar het
besluit tot wijziging van de Nota parkeernormen. In
de toelichting wordt verwezen
naar de stelling in het besluit tot wijziging van
de Nota parkeernormen dat de
parkeerbehoefte niet wijzigt bij uitbreiding
van het woonoppervtak. Dit wordt
onderbouwd door te verwijzen naar een vergelijking
van het autobezitbij 424adressen
in Den Haag waarvoor in de periode 2oog-2012 aanvragen
voor een dakopbouw zijn
ingediend' De vergelijking laat zien dat het autobezit
in de periode 2010-2015 met 46
auto's is toegenomen bij adressen waar een vergunning
voor dakopbouwen is

aangevraagd.

4'rr

De op basis van deze vergelijking getrokken conclusie
dat de parkeerbehoefte niet

wijzigt bij uitbreiding van het woonoppervÍak is echter
te kort door de bocht en
onvoldoende gemotiveerd. In de eerste plaats volgt
namelijk uit de vergelijking dat
door het mogelijk maken van dakopbouwen wel degelijk
sprake is van een toename
van het aantal auto's. Uit de vergelijking blijkt een
toename van het aantal auto,s van
ruim 10olo bij adressen waar dakopbouwen worden
toegestaan. Hiermee is juist
aangetoond dat door de komst van dakopbouwen
wel degelijk sprake is van een
toename van het aantal auto's en hierdoor van een
verandering in de parkeerbehoefte.
Deze toename kan, anders dan gesteld wordt,
allerminst marginaal genoemd worden.

4'12 Verder is het de vraag in hoeverre deze vergelijking voor periode
de
2010-2015

nog

actueel en representatief is en aldus gebruikt kon
worden ter onderbouwing van een
conclusie anno 2077/2018 dat het uitbreiden van de
woning niet leidt tot extra
parkeerbehoefte. Daarnaast ziet deze vergelijking
op 'slechts' 424 adressen, terwijl
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met het ontwerpbestemmingsplan al duizend
dakopbouwen mogelijk worden gemaakt,
ook dit leidt tot discussie over de vraag hoe representatief
deze vergelijking is.

4'13

Daarnaast is met de vergelijking uitsluitend
onderzocht in hoeverre dakopbouwen
gevolgen hebben voor de parkeersituatie.
Door in de parkeerregeling in artikel 9 sub b

vanhetbestemmingsplanuittezonderenvande

parkeernormen, lijkt de raad zich op het
standpunt te stellen dat alle vormen van
woninguitbreiding geen invloed hebben op de parkeersituatie.
Het is dan ook
onzorgvuldig dat in het bestemmingsplan alle vormen
van woninguitbreiding
uitgezonderd worden van de parkeernorm terwijl
uitsluitend de invloed van
dakopbouwen op de parkeerbehoefte is onderzocht.
Zelfs al zou de vergelijking uit het
besluit tot wijziging van de Nota parkeernormen
bewijzen dat de parkeerbehoefte niet
wijzigt door het plaatsen van een dakopbouw, wat
niet zo is, dan kan er niet zonder
meer vanuit worden gegaan dat de parkeerbehoefte
ook niet wijzigt bij andere vormen
van woninguitbreiding.
Tussenconclusie

4'r4

De gemeenteraad heeft met het op deze wijze
mogelijk maken van dakopbouwen,

waarbij op grond van artiker g sub b de parkeertoets
is uitgesroten bij
woninguitbreidÍngen, oneigenlijk en onzorgvuldig gehandeld.
Zoals reeds uiteengezet
staan hiermee de zorgvuldigheid als bedoeld in
artikel 3:2 Awb en de rechtszekerheid
van deze regeling ter discussie.

4'15 In het onderhavige bestemmingsplan is nog steeds niet
inzichtelijk gemaakt welke
gevolgen een representatieve invulling
van de maximale mogelijkheden van het

onderhavige plan heeft voor de bestaande parkeersituatie
in het plangebÍed. De
vergelijking in het besluit tot wijziging van de Nota parkeernormen
inzake het
autobezit bij woningen waarbij een vergunning
voor een dakopbouw is aangevraagd, is
niet representatief. De raad had in redeÍijkheid
dan ook niet kunnen uitgaan van de
juistheid van dit besluit, laat staan
dat dit besluit kan kwalificeren ter onderbouwing
van de ruimtelijke gevolgen van dakopbouwen.

4'16

4'77

Het loslaten van de parkeernorm bij woninguitbreidingen
vormt geen oplossing voorde
onvolledigheid en onduidelijkheid inzake gevolgen
van dakopbouwen voor de
parkeersituatie in het voorgaande bestemmingsplan ,,Bezuidenhout,,.
Nu in het
onderhavige bestemmingspran dakopbouwen weer
zijn toegestaan, terwijr de
parkeersituatie nog steeds onvoldoende
onderzocht is, is sprake van een onzorgvuldige
bestemmingsplanregeling in de bestemmíngen ,,Wonen-1,,
en ,,Wonen-2,, en in de
gebruiksregels met betrekking tot parkeren (regel
9 sub b).
Anders dan in paragraaf 3 van de Nota van
beantwoording gesterd, is de

voorgeschiedenis met betrekking tot de beroepsprocedure
tegen het voorgaande
bestemmingsplan "Bezuidenhout" wel degelijk relevant.
Deze procedure is inderdaad
afgerond' Het onderhavige bestemmingsplan vormt
echter een herziening van dit
bestemmingsplan en maakt dakopbouwen, na vernietiging
van deze mogelijkheid in de
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uitspraak d'd' 18 augustus 2014, over de band van aangepast parkeerbeleid
opnieuw
mogelijk' op grond hiervan dient deze beroepsprocedure nu juist wel in gedachten
te
worden gehouden bij de beoordeling van het onderhavige bestemmingsplan.
De in het bestemmingsptan mogetiik gemaakte dakopbouwen in samenhang gezien
met de parkeerregeling zullen negatieve ruimtetijke effecten tot gevotg
hebben
4'18 Het mogelijk maken van dakopbouwen zal leiden tot problemen in de wijk met
betrekkÍng tot de leefbaarheid. De Stichting wil in dit kader graag wijzen op
de door
haar opgestelde Leefbaarheidseffectrapportage (hierna: LER). In deze LER
zijn de
effecten van ruimtelijke ontwikkeÍingen op de leefbaarheid in de wijk in kaart gebracht.
In dit kader wil de Stichting het volgende benadrukken:
Parkeertekort

4'19

De mogelijkheid (circa 1oo0) dakopbouwen te realiseren binnen de bestemmingen
"Wonen-1" en "Wonen-2" in combinatie met de parkeerregeling in artikel
9 sub b, zal
leiden tot een parkeertekort in de wijk Bezuidenhout. Zoals reeds eerder
door de
Stichting aangevoerd is momenteel reeds sprake van een parkeertekort in
de wijk van
circa 500 parkeerplaatsen. Dit is in de vorige beroepsprocedure tegen het
bestemmingsplan "Bezuidenhout" door de raad ook bevestigd. Voor de
parkeerberekeningen wordt verwezen naar de reeds eerder ingediende
berekeningen
die een bijlage vormen bij de zienswijze van de stichting d.d. g juni 2014 (bijlage
7).
De parkeerdruk in de wijk is weergegeven op onderstaande afbeelding
van de LERI:
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4'20

Door het toestaan van dakopbouwen zal de parkeerbehoefte nog
meer toenemen. De overigens niet representatieve - vergelijking van het autobezit uit het
besluit tot
wijziging van de Nota parkeernormen laat zien dat er in ieder geval
een toename van
het autobezit van 1Oo/o zal plaatsvinden door het toestaan van dakopbouwen,
Aangezien het bestemmingsplan circa 1000 dakopbouwen extra
mogelijk maakt, kan in
ieder geval uitgegaan worden van de behoefte aan 100 extra parkeerplaatsen,
waarmee het parkeertekort tenminste 600 zal zijn. Hierbij dient bedacht
te worden dat
het zeker aannemelijk is dat het autobezit nog meer zal toenemen
dan de door de
gemeente voorgestelde 10olo. Het extra autobezit als gevolg
van dakopbouwen,
bovenop het reeds bestaande parkeertekort, zal leiden tot grote parkeerproblemen
in
de wijk' Deze parkeerproblematiek is ten onrechte niet meegenomen
bij het
vaststellen van het bestemmingsplan.

Toename bewoners

4'27

De wijk Bezuidenhout(-oost) is al sinds jaar en dag een doorgangswijk.
Zodra de

bewoners een gezin stichten en de gezinnen groter worden, trekken
de bewoners de
wijk uit naar grotere woningen, Uit de toelichting bij het bestemmingsplan
volgt dat de

gemeenteraad dakopbouwen weer mogelijk wil maken
om deze doorloop te
verminderen en gezinnen langer in de wijk te houden. De Stichting
stelt zich echter op
het standpunt dat daar meer voor nodig is dan enkel de mogelijkheid
te bieden om
woningen te vergroten.

4'22 rn de eerste plaats is in het bestemmingsplan onvoldoende onderzocht welke gevolgen
het toestaan van dakopbouwen heeft voor de leefbaarheid in de wijk,
terwijl dit wel
had gemoeten. Door dakopbouwen in de wijk toe te staan zullen
grotere
er
gezinnen
en hiermee meer bewoners in de wijk komen te wonen. Daarnaast
moet bedacht

worden dat behalve dit bestemmingsplan (waarmee er extra bewoners
in de wijk
zullen komen) ook veel bouwplannen voor de wijk zijn. Beoogd wordt
om de wijk te
verdichten en minímaal 5000 nieuwe woningen in de wijk Bezuidenhout
bij te bouwen.
Een brief van wethouder Boudewijn Revis betreffende "Aanpak prioritaire
gebieden
Central Innovation District" waaruit deze bouwplannen en de ambitie
om te verdichten
volgen, is bijgevoegd als bijlage 12.

4'23

De raad had dan ook middels flankerende/mitigerende maatregelen
rekening dienen te
houden met de effecten van grotere woningen en hiermee met

meer en grotere
gezinnen in de wijk, hetgeen in het onderhavige plan niet,
dan wel onvoldoende is
gebeurd.
Voorzieninoen

4'24

Het toestaan van dakopbouwen en hiermee de toename van het
aantal bewoners zal
verder ook leiden tot extra druk op de in de wijk beschikbare voorzieningen,
In het
bestemmingsplan is onvoldoende voorzien in de behoefte aan nÍeuwe
voorzieningen
die deze bevolkingsgroei met zich mee zal brengen,
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4.25

De in de in de wijk beschikbare voorzieningen, zoals scholen en speelvoorzieningen
zijn afgestemd op de doorloop en niet op (grotere) gezinnen. om gezinnen langer in de
wijk te kunnen houden, zullen dit soort voorzieningen aangepast en uitgebreid moeten
worden, Zo dient de gemeente bijvoorbeeld te voorzien in de behoefte aan
voorzieningen voor oudere kinderen en jongvolwassenen, zoals een jeugdhonk.

4'26

Ook is in de wijk onvoldoende ruimte voor spelen. Het criterium voor het aantal
speelplaatsen volgt uit de nota "spelen in de stad" van de gemeente Den Haag. Zo
dient op grond van deze nota 3olo van het totaal bebouwde oppervlak bestemd te zijn
voor spelen. In de LER zijn de criteria in deze nota in combinatie met de in de wijk
beschikbare speelvoorzieningen in kaart gebracht, en hieruit volgt dat er een groot

tekort is aan speelmogelijkheden, zie onderstaande afbeeldingz:
+

o

X

r r O:
fi

t'x'zeningor

.s,,

Élffih r,í"

,

Lertbàaihei(si3piDrtage ÍJe.7.uid€rlhcri

SeEclnh W
rtÀ iee.re5C6!s

th4ffi:ry3 pá;
tuHlrttr
&g#@ffitd
$F€ê$€*6 È tlh &
tl*sFSígde

k{@&dd

sÈc&È*e roa

4'27

dê

w*

De nota schrijft bijvoorbeeld voor dat er per 1000 kinderen in de leeftijd tot 6 jaar, 13
speelplekken dienen te zijn op een loopafstand van 150 meter. Aan de hand van het
document "Den Haag in cijfers, demografische verwachting" kan het aantal kinderen in

de wijk momenteel al worden geschat op 1200. Door circa 1000 dakopbouwen
mogelijk te maken, zal het aantal kinderen in de wijk - zoals ook beoogd is toenemen. De wijk heeft nu B speelplekken en door de toename van het aantal
kinderen, zal er dus een tekort aan speelplekken ontstaan. De nota "Spelen in de stad"
is bijgevoegd als bijlage 13. Bovenstaande situatie met betrekking tot

'zhttp://3dgeoviewer. nllden haag/bezu Ídenhout/deta il. ph p?nameProject=bezu idenhouto/o20nieuwbouw&info=V
oorzieningen&layerFromUnity=6 14.6U /52.07921 4.3396/ - 17 .6/ 45.
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speelvoorzieningen, is door de gemeenteraad niet meegenomen in het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan.

4.28

Een ander voorbeeld betreft de basisscholen in de wijk. Op basis van de toename van

de dakopbouwen is het zeker aannemelijk dat er meer basisschoolleerlingen in de wijk
zullen wonen. Momenteel zijn er vier scholen in de wijk, waarvan er twee volledig vol

zitten en de overige twee nog slechts enkele plaatsen hebben.

4.29

De gevolgen van het toestaan van dakopbouwen zijn in het bestemmingsplan niet
alleen met betrekking tot de parkeersituatie onvoldoende in kaart gebracht, maar ook

met betrekking tot overige leefbaarheidsaspecten. In het bestemmingsplan is
onvoldoende onderzoek gedaan naar de ruimtelijke effecten van dakopbouwen en ook
is onvoldoende voorzien in maatregelen om negatieve ruimtelijke effecten te

voorkomen.

Duiding
4.30 Tenslotte wil de Stichting de sítuatie inzake de vergunde dakopbouwen in de wijk
bespreken. In de uitspraak van 18 augustus 2014 (bijlage 8) is uw Afdeling erg
duidelijk: dakopbouwen zijn binnen het bestemmingsplan niet meer toegestaan. Het
college heeft echter sinds deze uitspraak veel dakopbouwen vergund in afwijking van
het bestemmingsplan, Het college heeft deze dakopbouwen vergund door gebruik te
maken van de kruimelgevallenregeling in artikeÍ 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht.

4.3L Dit handelen van het college

is voor de Stichting onbegrijpelijk. Het voelt voor de

Stichting alsof zij slechts voor de vorm haar gelijk heeft gehaald bij uw Afdeling,
aangezien de uitspraak van uw Afdeling (de vernietiging van de mogelijkheid
dakopbouwen te realiseren), door het toepassen van de kruimelgevallenregeling ten
behoeve van dakopbouwen, continu omzeild wordt.

4.32

Dat de rechtmatigheid van de reeds verleende vergunningen in deze procedure niet
getoetst kan worden, laat onverlet dat de Stichting in dit kader waarde zou hechten
aan duiding in deze situatie, waarbij aandacht wordt besteed aan de vraag in hoeverre
het toestaan van dakopbouwen in de wijk Bezuidenhout door een zgn.
kruimelvergunning in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.

5
5.1

CONCLUSIE
Gelet op het bovenstaande stelt de Stichting zich op het standpunt dat de
parkeerregeling in artikel 9 sub b van het ontwerpbestemmingsplan in strijd is met een

goede ruimtelijke ordening, met het zorgvuldigheidsbeginsel en het
rechtszekerheidsbeginsel. Daarnaast leidt deze parkeerregeling, door ter onderbouwing
te verwijzen naar het besluit tot wijziging van de Nota parkeernormen, tot een
onzorgvuldig vastgesteld bestemmingsplan. Daarnaast is de Stichting van mening dat
de dakopbouwen - zonder nader onderzoek en zonder de benodigde voorzieningen zullen leiden tot negatieve ruimtelijke effecten.
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5.2

De stichting wil nogmaals benadrukken dat zij
niet per definitie tegen dakopbouwen is,
maar dat in het bestemmingsplan dan wel gewaarborgd
moet zijn dat het realiseren
van dakopbouwen geen nadelige gevolgen heeft voor
het woon- en leefklimaat in de
wijk en dan met name dat het reariseren van dakopbouwen geen
naderige gevoÍgen
heeft voor de parkeersituatie.

MET VERZOEK:

I.
II.
III'

ru'
v'

het beroep gegrond te verklaren;
het bestreden besluit van 20 september 201g tot vaststelling
van het
bestemmingsplan te vernietigen;
de mogeÍijkheid tot het realiseren van dakopbouwen binnen
de bestemmingen
"wonen-1" en "wonen-2" te vernietigen, dan wel om voorwaarden
op te nemen voor
het realiseren van dakopbouwen waarmee de negatieve
ruimtelijke effecten van deze
mogelijkheid worden voorkomen ;
de parkeerregeling in artikel 9 sub b van de planregels
te vernietigen en de
gemeenteraad op te dragen de parkeernorm
wel van toepassing te verklaren op de
uitbreiding van woningen;
de gemeenteraad van Den Haag te veroordelen in
de kosten die de stichting in
verband met dit beroep redelijkerwijs heeft moeten maken.

a€
advocaa

igde

Deze zaak wordt behandeld door mr. H.S. Kleemans
van Lexence N.V. Advocaten & Notarissen,
Postbus 75999, |OTO AZ Amsterd am, telefoon:
020-5736 736, fax: 020_5736 g86.
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OVERZICHT VAN DE BIJLAGEN:
1' Een kopie van de bekendmaking van de vaststeiling
2' Een kopie van de op 30 januari 201g ingediende van het bestemmingsplan;
zienswijze tegen het
ontwerpbestemmin gsplan;
3. De statuten van de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout;
4' Een kopie van de uitspraak van de ABRvs van 19
februari zo!4,
ECLI: NL: RVS : 2014 : 584;
5. Het besruit van 24 april 2oL4 van de gemeenteraad
van Den Haag tot gewijzigde
vaststelling van het bestemmingsplan,,Bezuidenhout,,;
6' Een kopie van paragra af 5'2.7.4 "Dakopbouwen parkeerbehoefte,,
en
van het gewijzigd
vastgestelde bestemm ingsplan,,Bezuidenhout,,
;
7' Een kopie van de zienswijze d.d. 9 juni2o!4tegen
het gewijzigd vastgesterde
bestemm ingsplan',Bezuidenhout,,
;
8' Een kopie van de uitspraak van de ABRvs van 18
augustus 2014,
ECLI: NL: RVS : 2014: 3192;
9' De spreekaantekeningen bij de vergadering van
de raadscommissíe Ruimte d.d. 5
september 2Otg;

10'

11.
t2'
13.

Een kopie van de Nota van beantwoording
zienswijzen bij het bestemmingsplan
"Bezuidenhout, 1e herziening',;
Het besruit d.d. 3 maart 2oL6 inzake
wijzigingen/aanvuilíngen op de Nota
parkeernormen Den Haag;
Een brief van wethouder Boudewijn
Revis betreffende ',Aanpak prioritaire gebieden

Central Innovation District,,;
De nota "spelen in de stad".

39874/6014348.7
74/74

lrlr,;JIl^\r',ll

q

,1l

ffi
Den Haag

Nr" 221595

GEMEENTEBLAD

22 oktober
201 8

0fficiële uitgave van de gemeente 's-Gravenhage

Bestemmingsplan Bezuidenhout, I ê herziening gewijzigd vastgesteld
De gemeenteraad heeft bij besluit van 20 september 20'18 het bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e
herzieni ng gewijzigd vastgesteld.

Met ingang van23 oktober 2018 wordt het vastgestelde bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e heaiening
gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en
raadpleegbaa r gemaakt:

op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e
herziening te vinden is onder planlD: NL.lMRO.0518.BP0304GBezuidenhl-50VA;

-

op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder Bestemmingsplannen >
stadsdeel Haagse Hout > Bezuidenhout, 1e herziening;

-

digitaal en op papier bij het Den Haag lnformatiecentrum, Spui 70 (maandag Vm vrijdag van 09.00 tot
16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

-

Beroepsmogelijkheid
Yan 24 oktober tot en met 4 december 2018 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:
- die

tijdig hun zienswijze hebben ingediend;

die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel 'Staat van wijzigingen'van het raadsvoorstel/-besluit RIS

-

300086;

wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.
- aan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 5 december
2018, tenzij gedurende bovengenoemdê termijn naast het indienen van êen beroep een verzoek om
voorlopige vooziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking

voordat op dat verzoek is beslist.

Gemeenteblad 2018
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AANGETEKEND
Gemeenteraad van Den Haag
Postbus tg L57
2500 CD Den Haag

Plaats, datum:

Amsterdam, 30 januari 2018

Ons kenmerk:

Hke/398 141567367 L.t

Betreft:

Zienswijze ontwerpbesternmingsplan "Bezuidenhout,

le

herziening"

Uw kenmerk:
Afzender:

H.S. Kleemans, advocaat

Telefoon:

Fax:

+31 20 5736 774

+31 20 5736

E-mail:

886

h.kleernans@lexence.com

Geachte raad,

1
1.1

INLEIDING
Cliënte, Stichting Wijkberaad Bezuidenhout, gevestigd te Den Haag (2593 CH) aan
de Johannes Camphuijsstraat 25 (hierna: de Stichting) kiest in deze zaak
woonplaats op het kantooradres van Lexence N.V. te Amsterdam aan de
Amstelveenseweg 500 (1081 KL), van welk kantoor ondergetekende in deze zaak
als advocaat optreedt.

LZ

Het ontwerpbestemmingsplan "Bezuidenhout, 1e herziening" (hierna: het
ontwerpbestcmmingsplan) is met ingang van 21 december ter inzage gelegd,
Namens de StichtÍng wordt met dit schrijven een zienswijze ingediend tegen het
ontwerpbestemmingsplan. Een kopie van de bekendmaking van het
ontwerpbestemmingsplan is aangehecht als bijlage 1.

2

2.L

BELAiIG STICHTING
De Stichting heeft - kort gezegd - tot doel de instandhouding van een goed woonen leefklimaat in de wijk Bezuidenhout. Ter realisatÍe van deze doelstelling vervult
de Stichting verschillende feitelijke werkzaamheden. Zo verschaft de Stichting
onder andere inzicht in en informatie over (verbetering) van het woon- en
leefmilieu in de wijk. Daarnaast bevordert de Stichting overleg en samenwerking
tussen bewoners en de in het werkgebied werkzame instellingen en
overheidsdiensten. Verder stimuleert en organiseert de Stichting verschillende
activíteiten ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat. De Stichting
ondersteunt voorts bewoners bij het behartigen van hun belangen en voert te
dieneinde zo nodig juridische procedures.
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2.2

Het ontwerpbestemmingsplan heeft gevolgen voor het woon- en leefklimaat ln de
wijk Bezuidenhout, aangezien met dit ontwerpbestemmingsplan niet voldoende
wordt aangetoond en geborgd dat het toestaan van dakopbouwen geen nadelige
gevolgen heeft voor de parkeerdruk in de wijk. De Stichting vreest als gevolg
hiervan voor een toename van de parkeerdruk en hierdoor voor negatieve
gevolgen voor het woon- en leefklimaat in de wijk. De Stichting heeft er, mede
gelet op haar doelstellingen en feitelijke werkzaamheden belang bij nu een

zienswijze in te dienen.

3
3,1

ACHTERGROND/FEITEN
Op27 juni 2013 werd het bestemmingsplan "Bezuidenhout" vastgesteld. De
Stichting heeft beroep ingesteld tegen dit bestemmingsplan. waarbij de Stichting
zich onder andere op het standpunt heeft gesteld dat in de wijk reeds sprake was
van een parkeertekort en dat zij vreesde dat door de dakopbouwen die dit
bestemmlngsplan mogelijk maakte, het parkeertekort alleen nog maar zou
toenemen.

3.2

In de tussenultspraak van 19 februari 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:584) heeft de
Afdelíng bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling)
overwogen dat in het bestemmingsplan beoordeeld had moeten worden of zich
reeds een parkeertekort voordeed en hoe de door het plan mogelijk gemaakte
ontwíkkelingen zich daartoe verhielden. Hierbij diende bij het bepalen van het
aantal benodigde parkeerplaatsen ultgegaan te worden van de representatieve
invulling van hetgeen ingevolge het plan planologisch maximaal mogelijk is. De
Afdeling overwoog vervolgens dat in het bestemmingsplan "Bezuidenhout", nu niet
in geschil was dat zich een parkeertekort voordeed, niet inzichtelijk is gemaakt
welke gevolgen het toestaan van dakopbouwen heeft voor de parkeerbehoefte. De
Afdeling heeft in deze tussenultspraak geoordeeld dat het bestemmingsplan in
zoverre ín strijd is met artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)' De
Afdeling heeft de gemeenteraad van Den Haag dan ook opgedragen om dit gebrek
te herstellen en door het verrichten van nader onderzoek voldoende draagkrachtig
te motiveren welke gevolgen een representatieve invulling van de maximale
planologische mogellJkheden heeft voor de parkeersituatie in het plangebied, dan
wel om een nieuw besluit te nemen'

3,3

Naar aanleiding van deze uitspraak van 19 februari 2OL4, heeft de raad bij besluit
van 24 april2OI4 het bestemmingsplan "Bezuidenhout" gewijzigd. In dit besluit
zijn de planregels ten aanzien van de specifieke bouwaanduiding voor
dakopbouwen uttgebreld/verduideliJkt. Verder is paragraaf 5'2.7.4 "Dakopbouwen
en parkeerbehoefte" aan de plantoelichting toegevoegd. Met deze paragraaf heeft
de raad beoogd uitvoering te geven aan de opdracht van de Afdeling om te
motiveren welke gevolgen een representatieve invulling van de maximale

planologische mogelijkheden heeft voor de parkeersituatie in het gebied. In deze
nieuw toegevoegde paragraaf was opgenomen dat het plan "Bezuidenhout" minder
planologische mogelijkheden voor opbouwen kende dan het voorheen geldende
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plan, wat maakte dat de raad zich op het standpunt stelde dat het plan geen
negatieve gevolgen heeft voor de parkeersituatie in het plangebied.

3.4

De Stichting heeft vervolgens haar zienswíjze naar voren gebracht over de wiJze
waarop het gebrek uit het bestemmingsplan in het besluit van 24 april 2014 is
hersteld. De Stichting voerde ln de zienswlJze onder meer aan dat de raad bij een
vergelijking tussen het voorheen geldende plan en het onderhavige plan niet
alleen de uitbreidingsmogelijkheden, maar ook de voorheen geldende en huidige
parkeernormen had moeten betrekken. Waarbij de Stichting er op wees dat er ten
tijde van het vaststellen van het plan reeds een parkeertekort bestond van 1.594
parkeerplaatsen. Ook voerde de Stichting aan dat het beslult van de raad van 24
april 2014 berustte op onjuiste informatie en cijfers over de parkeerbehoefte.

3.5

In de uitspraak van 18 augustus 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3t92) heeft de Afdeling
vervolgens geoordeeld dat de raad met het besluit van24 april 2014 niet aan de in
tussenuitspraak gegeven opdracht heeFt voldaan. De Afdeling overwoog dat de
raad met de enkele verwijzing naar de bouwmogelijkheden uit het vorige plan, niet
inzichtelijk heeft gemaakt welke gevolgen een representatieve invulling van de
maximale mogelijkheden van het onderhavige plan heett voor de bestaande
parkeersituatie in het plangebied. De Afdeling heeft in deze uitspraak bepaald dat
niet inzlchteliJk is gemaakt welke gevolgen het plan heeft voor de parkeersituatie
in het plangebied, voor zover daarin dakopbouwen zijn toegestaan, omdat de in
het plan gehanteerde parkeernorm mede afhankelijk is van de oppervlakte van de
woning en de oppervlakte van de woning door het toevoegen van een dakopbouw
zodanig toeneemt dat een hogere parkeernorm geldt, hetgeen de raad niet heeft
betrokken in de beoordeling van de gevolgen van het plan. Daarom heeft de
Afdeling in deze uitspraak de mogelijkheid vernietigd om binnen de bestemmingen
"Wonen - 1" en "Wonen - 2" in het plangebÍed van het bestemmingsplan
"Bezuidenhout" dakopbouwen te realiseren. Voor het overige ls het vastgestelde
plan "BezuÍdenhout" in stand gebleven,

3.6

Met ingang van 21 december 2017 heeft de raad het ontwerpbestemmingsplan
"Bezuidenhout, 1e herziening" ter inzage gelegd. In dit ontwerpbestemmingsplan
wordt het weer mogelijk gemaakt om dakopbouwen te realiseren op woningen
binnen de bestemmingen 'Wonen-1' en 'Wonen-2'. Ter onderbouwing van deze
keuze is in de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan het volgende
opgenomen: " (...) Daarbij is onder meer aangegeven dat er op zichzelf beschouwd
geen reden is om aan te nemen dat door toevoeging van bijvoorbeeld een
dakopbouw ook het autobezit van zittende bewoners toeneemt. Ter onderbouwíng
is een vergelijking opgenomen van het autobezit inzake 424 adressen in Den Haag
waarvoor in de periode 2009-2012 aanvragen voar een dakopbouw zijn ingediend.
Deze vergelijking laat zien dat er binnen de gemeente Den Haag sprake is van een
marginale toename van het autobezit bij deze adressen tussen 2010 en 2015 met
in totaal 46 auto's verspreid over de stad.
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Voor het stadsdeel Haagse Hout, waarbinnen het Bezuidenhout is gelegen, leidde
de vergelijking tot een negatief resuttaat: het autobezit was in die iaren met 2
auto's afgenomen (64 versus 62 auto's). Gelet hierop wordt er vanuit gegaan dat
bÍj uitbreiding van het woonoppervlak van een bestaande woning de
parkeerbehoefte niet wijzigt als gevotg van de uitbreiding en dat er onvoldoende
aanleiding bestaat om in het kader van de omgevingsvergunning een parkeereis te
stellen."

3.7

Met de uitspraken van 19 februari 2014 en 18 augustus2Ot4 is in onderhavig
ontwerpbestemmingsplan opnieuw onvoldoende rekening gehouden' Ook in dit
ontwerpbestemmíngsp la n is namelijk onvoldoende du idelijk gemaa kt welke
gevolgen een representatieve invulling van de maximale planologische

mogelijkheden heeft voor de parkeersituatie in het gebied. Reden voor de
Stichting om nu een zienswijze tegen dit ontwerpbestemmingsplan in te dienen

4
4.I

GRONDEN
Deze zienswijze is gericht tegen

de plandelen "Wonen-1" en "Wonen-2",

de

algemene gebruiksregels van het ontwerpbestemmingsplan en tevens tegen de
Nota parkeernormen Den Haag.

De parkeerregeling Ín het ontwerpbestemmingsplan is onzorgvuldig en leidt tot
rechtsonzekerheld
4.2 In bestemmingsplannen die worden vastgesteld na 29 november 2014 is het,
aangezien het niet meer is toegestaan stedenbouwkundige voorschriften, zoals
parkeernormen, in een gemeentelijke bouwverordening op te nemen, niet meer

mogelijk te verwijzen naar parkeernormen in de bouwverordening. Dit betekent
dat ln bestemmingsplannen vastgesteld na 29 november 2014 parkeernormen
opgenomen moeten worden. Hierbij kan volstaan worden met een verwijzing naar
gemeentelijk beleid dat parkeernormen bevat. De wijze waarop in de planregels
van het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar de Nota parkeernormen is
echter dusdanig onduidelijk dat hiermee onvoldoende wordt geborgd dat in
voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien.

4.3

In artikel 9 sub b van de planregels is - kort gezegd - bepaald dat indien

de

ligging, de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft,
ingeval geen sprake is van een uitbreiding van een bestaande woning, met
inachtneming van de Nota parkeernormen voorzien moet worden in parkeerruimte
op eigen terrein. De situatie waarin sprake is van een uitbreidlng van een
bestaande woning is uitgezonderd van de eis dat voldaan moet zijn aan de Nota
parkeernormen en dat voorzien moet worden in parkeerruimte op eigen terrein.
Hieruit lijkt te volgen dat voor uitbreidingen van woningen de regels over parkeren
zoals volgt uit de Nota parkeren niet gelden.

398t41567367L.L
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Het is onjuist om voor uitbreídingen van woningen geen parkeernormen van toepassing

te verklaren
4.4 In de eerste plaats is het onjuist om voor uitbreidingen van woningen geen
parkeernormen van toepassing te verklaren. Door deze parkeerregeling als
zodanig op te nemen, lmpliceert de raad dat door het uitbreiden van woningen de
parkeerbehoefte niet wijzigt. Het standpunt van de raad dat de parkeerbehoefte
biJ de ultbreiding van het woonoppervlak niet wíjzigt, is echter niet juist en tevens
onzorgvuldig vastgesteld.

4.5

In de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan wordt ter onderbouwing van het
standpunt dat de parkeerbehoefte niet wijzigt als gevolg van de uitbreiding van
het woonoppervlak verwezen naar een vergelijking van het autobezit voor 424
adressen in Den Haag, waarvoor ln de periode 2009-2012 aanvragen voor
dakopbouwen zijn ingediend. De vergelijking laat zien dat het autobezÍt met 46
auto's is toegenomen bij adressen waar een vergunning voor dakopbouwen is

aangevraagd. De gemeente baseert hier vervolgens haar standpunt op dat de
parkeerbehoefte bíj uitbreiding van het woonoppervlak niet wijzigt.

4.6

De conclusie van de raad dat de parkeerbehoefte niet wijzigt door de komst van
dakopbouwen is onjuist, Uit de vergelijkíng waarop de raad deze conclusie
baseert, volgt namelijk dat door het mogelijk maken van dakopbouwen wel
degelijk sprake is van een toename van het aantal auto's. Uit het door de
gemêente uitgevoerde onderzoek blijkt een toename van het aantal auto's van
ruim 10o/o, bij adressen waar dakopbouwen worden toegestaan. Hiermee is Juist
aangetoond dat door de komst van dakopbouwen wel degelijk sprake is van een
toename van het aantal auto's en hlerdoor van een verandering in de

parkeersituatie,

4.7

Daarnaast Ís deze conclusle onvoldoende onderbouwd. Zeker gelet op het feit dat
in de wijk Bezuidenhout al lange tijd sprake is van een parkeertekort, had niet zo
snel de conclusíe getrokken kunnen worden dat het toestaan van dakopbouwen
geen gevolgen heeft voor de parkeersituatie in het plangebied. Verder ls deze

vergelijking onvoldoende om als onderbouwing van het standpunt van de raad te
kunnen dienen. In de eerste plaats is het de vraag of deze vergelijking
representatief is voor de huidige situatie in de wijk. Deze vergelijking ziet immers
op de periode 2010-2015, waarin het crisis was en waarmee deze periode dus niet
representatief is voor de huidige situatie, Ook ls deze vergellJking uitgevoerd bij
'slechts' 424 adressen. Met dit ontwerpbestemmingsplan worden al 1000
dakopbouwen mogelijk gemaakt,
De uitzondering uit de parkeerregeling ziet ten onrechte op alle vormen van

wonínguitbreiding
Verder is met de vergelijking uitsluitend onderzocht in hoeverre dakopbouwen
gevolgen hebben voor de parkeersituatie. Door in de parkeerregeling alle vormen
van woningultbreldlng uit te zonderen van de parkeernormen, lijkt de raad te

4.8
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stellen dat alle vormen van woninguitbreiding geen invloed hebben op de
parkeersituatíe, Het is dan ook onbegrijpelijk dat de parkeerregeling nu alle
vormen van wonínguitbreiding uitzondert van de parkeernormen, terwijl uitslultend
de invloed van dakopbouwen op de parkeersituatie is onderzocht, Zelfs al zou de
vergelijking bewiJzen dat de parkeersituatie niet wiJzigt door dakopbouwen, wat
niet zo is, dan kan dit niet ook zomaar aangenomen worden voor andere vormen

van woningu itbreiding.
De parkeerregeling is te onduideliik

4.9

Daarnaast leidt de parkeerregeling in artikel 9 sub b van het
ontwerpbestemmingspla n tot rechtsonzekerheid. De bepaling dat "l-0-e|jene!g
ligging, de omvang of .de bestemmlng van een oebouw daartoe aanleiding oeeft,
ingeval geen sprake is van een ultbreiding van een bestaande woning, met
inachtneming van de Nota parkeernormen voorzien moet worden in parkeerruimte
op eigen terrein", is (te) onduidelijk. Uit deze bepaling blijkt onvoldoende in welke
situaties aan de parkeernormen voldaan moet worden. Het college zal hierdoor erg
veel vrijheid krijgen bij het al dan niet verlenen van vergunningen, zonder dat
duidelijk is aan welke criteria het college zal toetsen.

Tussenconclusie

4.10

De wijze waarop de parkeerregellng in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen

is in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel, nu
onvoldoende geborgd is dat het toestaan van dakopbouwen niet leidt tot toename
van de parkeerdruk. Met de verwijzing naar de vergelijking heeft de raad nog
steeds onvoldoende zorgvuldig aangetoond welke gevolgen het toestaan van
dakopbouwen heeft voor de parkeersituatie in het plangebied.

Met het ontwerpbestemmingsplan bliift het parkeerprobleem in de wiik
Bezutdenhout bestaant wat maakt dat het ontwerpbestemmingsplan in striid ,s
met een goede ruimteliike ordening
4.11 Momenteel is sprake van een parkeertekort van ongeveer 510 parkeerplaatsen in
de wijk Bezuidenhout. Het laten vallen van de parkeereisen op papier doet nlets af
aan de realíteit op straat in de wijk, Uit de vergelijking met de praktijk blijkt een
toename van het autobezit van ruim 10%o, indien dakopbouwen worden
toegestaan. Nu het ontwerpbestemmingsplan circa 1000 dakopbouwen mogelijk
maakt, zal - indien wordt aangesloten bij de vergelijking - het toestaan van
dakopbouwen ruim 100 extra parkeerplaatsen vergen'

4,12 Daamaast sluiten de parkeernormen uit de Nota parkeernomen Den Haag niet
bij de CROW parkeerkencijfers. De normen voor woningen uit de Nota

aan

parkeernormen liggen onder of net op de minimumnormen zoals gesteld door de
CROW, Door de raad wordt in het geheel niet gemotiveerd waarom van deze
lage(re) normen zou mogen worden uitgegaan althans waarom desondanks geen
sprake is van onaanvaardbare gevolgen.
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4.13 Met dit ontwerpbestemmingsplan is op geen enkele wijze getracht het
parkeertekort op lossen, Het parkeertekort wordt door dit
ontwerpbestemmingsplan juist vergroot. De parkeernorm moet houvast bleden bij
de ontwikkeling van de goede ruimtelijke ordening en in dat kader sturen op het
autobezlt in de wijk en de parkeerdruk. Loslaten van de parkeernorm betekent een
(contraproductieve) verdere afname van een toch al beperkt arsenaal aan
sturingsmogelijkheden om het woon- en leefklimaat in de wijk op peil te houden.

4'14 Verder bestaat in de wijk de wens om ondergrondse restafvalcontaÍners (ORAC's)
te plaatsen, om zo de overlast van meeuwen tegen te gaan, alsook het afval op
straat te verminderen. Om de ORAC's te kunnen plaatsen moet de parkeerdruk
beneden de 90o/o komen te liggen. Voorliggend ontwerpbestemmingsplan zorgt er
mede voor dat de wijk tot ln lengte van jaren geen beschikking krijgt over ORAC's,
aangezien de parkeerdruk hierdoor nog lang niet onder de 90o/o zal komen te
liggen.
5

CONCLUSIE
De Stichting vreest als gevolg dit ontwerpbestemmingsplan voor een toename van
de parkeerdruk en dientengevolge negatieve gevolgen voor het woon- en
leefklimaat in de wijk. Gelet op het vorenstaande verzoekt de Stichting rekening te
houden met onderhavige zienswuze en bU het vaststellen van het
bestemmingsplan alsnog te voorzien in een deugdelijke regeling ter voorkoming
van onaanvaardbare de gevolgen voor de parkeerdruk. De Stichting verzoekt u
daarom een bestemmingsplan vast te stellen, waarbij voldoende rekening wordt
gehouden met de effecten op het woon- en leefklimaat in de wijk en waarin wordt
aangetoond en geborgd dat het toestaan van dakopbouwen geen negatieve
gevolgen heeft voor de parkeersituatie.

Hoogachtend,

\(
H.S.
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OVERZTCHT VAN DE BI'LAGEN
1

Een kople van de bekendmaklng van het ontwerpbestemmlngsplan d.d. 20
december 2017.
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Ontwcrp
Op 18 augustus 2014 heeft de Afdeling bestuursreótspraak van de Raad van Srate uitspraak gedaan
inzakehetbestomming6planBezuidenhout(vastgeeteldop2Tjuni 2013) waarbij demogelijkÍeidis
vernietigd om binnen de bestemmingen 'Wonen 1 " en 'Wonen 2" dakopbouwante realiierán, Voor
het overige deel is het vastgestelde plan in stand gebleven.
ln het bestemmingsplan Bezuidenhou! 1e herziening zijn alle woningen moegenomÉrn, die reeds in het
bestemmingsplan Bezuidenhout aen bestemming Wonen - 1 en/of Wonen -1 hadden, alsmede (een
deel van) sên kantoorpand gelegen aan de Koning sophiostraat, (hoek schenkkadel.
Zodoende bestaat het ptangebied Bezuidenhout, 1e heziening uitverspreid liggende bestemmingsvlakken.

Het doel van het bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening is met name:
- Het bieden van oon actuêel iuridisó-planologisch kader: het bestemmingsplan legt in hooÍdzaak de
bestaande situatie vast en dient als een actueel beheerkader. Het plan biedi àe planólogisch-juridische
basis voor handhaving van de ruimtelijke situatie zoals die nu is, voor het beheer ervan-in deioekomst
€n voor mogelijke nieuwe ontwikkelingen (zoals dakopbouwen);

- Uitvoering geven aan het gemeenteliike dakopbouwenbeleid: dakopbouwen worden binnen de bestemmingen Wonen - 1 en Wonen.- 2 mogalijk gemaakt, waar dit stedenbouwkundig en ruimtelijk inpasbaar wordt geacht' Deze mogelijkheid was is in de einduitspraak van de Raad vaá State van í8
gustus 2014 inzake het bestemmingsplan Bezuidenhout (20141 vernietigd.
"u-

Tcrinzgrlcgging
onwerp-bestemmingsplan Bezuidenhout, t e herziening wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet
ruimteliike ordening voor een ieder met ingang van 21 december 2Oiiot sn m€t 3l januari 201g op
de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaalá:
He1

- op de landelijke website: www,ruimtelijkeplannen.nl;
- op de gemêontelijko websits: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;
- digitaal en op papier bij het Den Haag lnformatiecentrum, Spui70 (maandag Um
16,00 uur en donderdagavond alleen op afspraak van 16,00 tot 20.00 uur).

vÍïdag van 09.00 tot

Een ieder kan gadurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dienr uw
ziqnswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, to Íichten aan de
GEMEENIERAAD, Portbus 19 152 2500 CD Dcn Haag. Ook kan eventueel mondeliig een zienswiize
kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummeÍ: O7O- 3b3 3573. Om
tormiinov€rschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

lnloopbijccnkomst
Op dinsdag 9 januari 2018 wordt van 17:00 rot 19:OO uur voor het ontwerp-bestemmingsplan een inloopbiieenkomst gehouden in het Wijkcentrum Bezuidenhout, Johannes'Camphuysstráat25,2E9g CH
Den Haag.
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STÀTUTEI.IWIJZICING
Doss.:06E21

Heden de vierentwintigste juni

l],

negentienhonderdachtennegentig verschenen voor mij, Mr GERRIT JAN WIEBERDINK, notaris ter standplaats 's-Gravenhage:
1. de Heer Drs Gérard Louis Grilcher, adviseur, geboren te Arnhem op negen
november negentienhonderdeenenvijftig, wonende 2595 GN's-Gravenhage,

Mariastraat 16, gehuwd, identiteitsbewijs: identiteitskaart nummer T252645A6.
Mevrouw Mr Cornelia Hendrika Maria van Kippersluis-Verbij, juriste,
geboren te Alphen aan den Rijn op negenentwintig oktober negentienhonderdnegenenvijftig, wonende 2595 SN 's-Gravenhage, Louise de Colignystraat 93,
gehuwd, identiteitsbewijs: paspoort nummer 806989C,
te dezen handelend als voorzitter respectievelijk secretaris van de te 's-Gravenha_se
gevestigde stichting: STICHTING WIJKBERAAD BEZUIDENHOUT (hierna te
noemen: "de stichting");
De comparanten verklaarden, dat het bestuur van de stichting in zijn vergadering
van twee april negentienhonderdachtennegentig met inachtneming van het bij de
stafirten bepaalde heeft besloten tot wijziging van de statuten van de stichting en tot
aanwijzing van de comparanten om de wijziging van de shruten bij notariële akte te
laten constateren. De bewonersvergadering heeft de voorgenomen wijziging goedgekeurd bij besluit van drieëntwintig april negentienhonderdachtennegentig. Van deze
besluiteÍ! blijkt uit de notulen van gemelde vergaderingen, welke in fotocopie aan
deze akte zijn gehecht
Ter uitvoering van gemeld bestuursbesluit verklaarden de comparanten bij deze de
statuten van de stichting te wijzigen, zodat de statuten in hun geheel als volgt
komen te luiden:
STATUTEN
NAAM EN ZETBL

2.
.

Anikel

1.

1

De stichting draagt de naam
STICHTING WIJKBERAAD BEZUIDENHOUT.
2, Zij is gevestigd te 's-Gravenhage
Artikel 2
1. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd
2. De stichting rekent tot haar werkgebied primair het Bezuidenhout, als begrensd

t

e

2

door de gemeentegrens tussen 's-Gravenhage en Voorburg,. de Carel Reinierszkade, de Bezuidenhoutseweg en de Utrechtse Baan, daarbij inbegrepen
de bebouwing aan de noordzijde van de Bezuidenhoutseweg, secundair de aangrenzende gebieden voor zover de ontwikkelingen daar van belang zijn voor
het primaire werkgebied.

s

DOEL
Artikel 3
De stichting heeft ten doel de verbetering van het woon- en leefmilieu te stimuleÍen
en de belangenbehartiging van de bewoners of groepen van bewoners te bevorderen
door zelfwerkzaamheid van de bewoners
MIDDELEN

Artikel4
De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:
het bevorderen en indien gewenst organiseren van overleg onder de bewoners; het bevorderen van de ontplooiing van activiteiten van de bewoners;
het verschaffen van inzicht in en informatie over het woon- en leefmilieu, ren
dienste van het overleg, de belangenbehartiging en de activiteiten van bewo-

al
b.
c.
d.
e.
f.

g.

;C

h.
i.
j.
k.

ners;

het verlenen van service aan initiatieven en activiteiten van bewoners;
het tegemoet komen aan de behoeften aan contacten tussen bewoners en
groepen daaruit, alsmede tussen bewoners en organisaties en instellingen
het geven van voorlichting over aanwezige niet commerciële voorzieningen en
over de mogelijkheden, die er zijn op het terrein van de verbetering van het
woon en leefmilieu;
het beheren en exploiteren van één of meer centra, welke nodig zijn om
bovengestelde taken te behartigen;
het bevorderen van overleg en samenwerking van de stichting en de beworers
met de in het werkgebied werkzame instellingen, met stedelijke instelling:e,
overheid en overheidsdiensten;
het verrichten of doen verrichten van alle werkzaamheden die een goed i=fen woonmilieu in het Bezuidenhout ten doel hebben;
het eventueel houden van personeel op arbeidsovereenkomst; het verkrij3::n
van financiële middelen, die nodig zijn voor het functioneren van de stichtin3: het aanwenden van alle andere wettige middelen.

-

GELDMIDDELEN
Artikel 5
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit
a. de bijdragen en vergoedingen van gebruikers van de diensten van de stichtiry. -

r.

l;(i.
v

Í

b.

c.
d.

a

J

subsidies;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
inkomsten uit vermogen; alle overige inkomsten en toevallige baten.

BOEKJAAR
Artikel 6
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
ORGANEN
Artikel 7
De organen van de stichting zijn:
a

e,

)(;

b
c
d

de bewonersvergadering;
het bestuur;
de werkgroepen door het bestuur ingesteld;
commissies.

BEWONERSVERGADERING
Artikel 8
De bewonersvergadering bestaat uit personen van achttien jaar en ouder, woonachtig in het werkgebied van de stichting
OPENBARE VERGADERING
Artikel 9
Het besruur roept de bewonersvergadering tenminste één maal per jaar in openbare
vergadering bijeen. De vergadering wordt gehouden binnen het werkgebied.
Artikel 10
1. De bewonersvergadering stelt elk jaar voor één november de begroting
- vast
voor het volgende boekjaar. Bij het vaststellen van de begroting wijst de
bewonersvergadering tevens drie personen aan, die niet lid zijn van het
bestuur, die belast worden met het nazien vah de boeken en bescheiden van de
penningmeester en die over hun bevindingen verslag uitbrengen aan de bewonersvergadering na afloop van het boekjaar, waarop de begroting betrekking
heeft. De bewonersvergadering kan bij gegronde twijfel een accountant

2.

aanwijzen.

Binnen zes maanden na het verstrijken van een boekjaar legt het besnrur de
door het bestuur vastgestelde rekening en verantwoording, alsmede het jaarverslag van de secretaris aan de bewonersvergadering ter goedkeuring voor.
BESTUUR

Artikei

1.

11

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste dertien
leden. Het aantal leden wordt met inachtneming van het in de vorige zin
bepaalde vastgesteld door het bestuur.

',:
.g
:

2.

4

De leden van het bestuur worden benoemd door de bewonersvergadering voor
drie jaar. Zij kunnen voor een tweede periode van drie jaar
worden herbenoemd. In uitzonderlijke gevallen kunnen zij voor een derde
periode in aanmerking komen.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen samen het dagelijks bestuur. Het bestuur kan voor
genoemde functies plaatsvervangers aanwijzen. De functies van secretaris en
penningmeester lcr:nnen ook door één persoon worden vervuld.
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het besruur, kan de bewonersvergadering zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature(s) daarin
voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). Het bestuur is
bevoegd daartoe een verkiezingsreglement op te stellen
Mocht(en) in het bestuur om welke reden ook één of meer leden ontbreken,
dan vorÍnen de overblijvende besruursleden, of vormt het enige overblijvende
bestuurslid niettemin een wettig besruur
De leden van het bestuur genieten als zodanig geen bezoldiging. Zij hebben
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
een periode van

3.
4.
t_

5.
'
6.

gemaakte kosten.

BESTTJTJRSYERGADERINGEN

Artikel

1.
2.
3,

4.
5.
6.

EN BESTIJI.JRSBESLUITEN

12

De bestuursvergaderingen worden gehouden te 's-Gravenhage
Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.

Vergaderingen zullen voorts rvorden gehouden, wanneer de voorzitter dit
wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en
onder opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richr.
Ïndien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voe_se,
dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is
de verzoeker bevoegd zelf een vereadering bijeen te roepen met inachtneming
van de vereiste formaliteiten.
De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 3 bepaalde
dopr de voorzitter, tenminste drie dagen tevoren, de dag der oproeping en die
der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen
Zolang in een besruursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over aile aan de orde
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de
statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen

,.':.),f'

x/a

,::
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niet in acht genomen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar Voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de
secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe
aangewezen. De notulen worden vastgesteld door het bestuur in de eerstvolgende vergadering
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de
meerderheid der in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of verte-senwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuuÍsIid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schrifteldke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid
kan daarbij slechts voor één medebesfuurslid als gevolmachtigde optreden.
10. Het besnrur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits aile besruursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of via andere communicatiemiddelen hun mening te uiten.
11. Ieder besruurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Voorzover
deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besnrursbesluiten genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorziner
een schriftelijke stemming gewenst acht of één der besruursleden dit vóór de
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten
briefjes
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de stafuten voorzien, beslist de
voorzitter
BESTI JIJRSBEVOEDHEID EN VERTEGENTIVOORDIG ING

7.

C.

i

Artikel

1.
2.
3.

Artikel

1.
2.

13

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten rot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsre:,
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindr, zi;h
voor een derde sterk maakt of zieh tot zekerheidstelling voor een schuld vin
een ander verbindt.
14

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan het dagelijks besfuur, -

4u
3.

Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

EINDE BESTTN.IRSLIDMAATS CHAP
Artikel l5

a-

ri,_...

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
Door het verstrijken van de periode waarvoor een besfuurslid werd benoemd; a.
door ontslag verleend door de bewonersvergadering;
b.
door ontslag verleend bij eenstemmig besluit van alle overige bestuursleden;
c,
door verhuizing buiten het werkgebied;
d.
door overlijden van een bestuurslid;
d.
door verlies van het vrije beheer over zijn vennogen;
e.
f. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
.'
door ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk rf/s1$6sk.
OVERIGE TAKEN VAN HET BESTTITJR
-

Artikel 16
1. De voorzitter of zijn plaatsvervanger leidt de vergaderingen van de bewonersvergadering; hij ziet toe op een juiste agenda en op de correcte afwerking van

2.

3.

de besluiten.

De secretaris of zijn plaatsvervanger draagt zorg voor een verslag van alle
vergaderingen van de bewonersvergadering; jaarlijks brengt hij verslag uit van
alle werkzaamheden en besluiten van de stichting over een kalenderjaar,
daarbij voorts vermeldend berveegredenen, voornemens en gedachtengangen
van de bewonersvergadering
De penningmeester of zijn plaatsvervanger beheert de gelden van de stichting
volgens aanwijzingen van het besfuur en volgens de onderscheiden posten van
de begroting. Hlj ontwerpt de begroting en verleent alle medewerking aan dc
personen die krachtens artikel 10 lid I zijn aangewezen voor het nazien van de
boeken en de bescheiden. Uiterlijk drie maanden na het verstrijken van her

boekjaar legt hij een rekening en verantwoording, opgemaakt vorgens de
richtlijnen van evenruele subsidiënten, voor aan het besruur ter vaststelling.
BESLUITYORMING VAN DE BB1VONERSVERGADERING
-

Anikel

1.

2.
3.

17

Alle besluiten van de

bewonersvergadering worden genomen bij geïvone
meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden
geacht niet te zijn uitgebracht
Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeting.
Bij staken van stemmen wordt herstemming gehouden; bij het wederom staken

4,
van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
PERSONEEL
Artikel l8
1. Het besruur heeft de bevoegdheid personeel aan te stellen.
2. De bezoldiging van de instrueties aan dit personeel worden door het bestuur
vastgesteld.

,+.r

)

HTIISHOUDELTJK REGLEMENT
Artikel 19
1. Het bestuur is bevoegd tot het vaststellen van een huishoudelijk reglemenl.
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatren, die in strijd -zijn
met deze stafuten.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 20
1: Besluiten tot wijziging van de statuten van de stichting kunnen slechts genomen
worden in een vergadering van het bestuur, waarin ten minste drie vierde van
het aantal besruursleden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee
derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Een statutenwijziging wordt eerst van kracht, nadat zij door de bewonersvergadering is goedgekeurd en bij notariële akte is geconsrateerd
ONTBINDING
Artikel 21
Voor het nemen van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in
het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing
In geval van ontbinding van de stichting treden de leden van het bestuur als
liquidateuren op. Aan het saldo van haar veÍrnogen zal een bestemming worden
gegeven, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met doel van de stichting.
De met gemeente-subsidie aangeschafte goederen echter vallen bij liquidatie aan de
gemeente

-

SLOTBEPALING
Artikel 22
In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris,
vastgesteld aan de hand van de hiervoor gemelde daartoe bestemde documenten.
WAARVAN AKTE
in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de dafum, in het hoofd dezer akte
vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten
hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarïan geen prijs te stellen. Vervolgens is dàze

4
akÍe na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend
(getekend)

G,L. Gtilcher; C.H.M. van Kippersluis-Verbij; G.J. Wieberdinlc.
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Inhoudsindicatie

Bij besluit van27 jt:rn2013 heeft de raad het bestemmingqplan "Bezuidenhout"
vastgesleld.
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Wet ruimtelif ke ordening
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Uitspraak
201308s3 1/1/R6.
Datum uitspraak: 19 februari 2014
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Tussenuitspraak met toepassing van artikel 8r51d van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de
Awb) in het geding tussen:
de stichting Stichting Wijkberaad Bezuidenhout, gevestigd te 's-Gravenhage,
appella nt,
en

de raad van de gemeente Den Haag,
verweerder.
Procesverloop

Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Bezuidenhout" vastgesteld
Tegen dit besluit heeft de stichting beroep ingesteld
De raad heeft een verweerschrift ingediend.
De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 20 januari 2Ot4, waar de stichting,
vertegenwoordigd door J.E. Snijders, bijgestaan door mr, ir. A, van Kessel, en de raad,
vertegenwoordigd door mr. C.M. Krijgsman, M.G.H.M. van der Ven en ir. L. de Nijs, allen werkzaam bij
de gemeente, zijn verschenen.
Overweg ingen

1. Ingevolge artikel 8:51d van de Awb, voorzover hier van belang, kan de Afdeling het
bestuursorgaan opdragen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten herstellen
Toetsi ng s kad er

2. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te
wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht.
De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de
beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in
redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede
ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het
bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.
Karakter van het plan

3. De stichting betoogt dat het plan ten onrechte conserverend wordt genoemd, nu het verschillende
ontwikkelingen mogelijk maakt. Volgens de stichting lag het voor de hand om voor een
beheersverordening te kiezen.
3.1. In de plantoelichting staat dat het plan overwegend conseryerend van aard is. Het plan legt de
feitelijke situatie vast en maakt enkele ontwikkelingen mogelijk. Die ontwikkelingen zijn beschreven in
paragraaf 5.2 van de plantoelichting. Volgens de raad kan alleen voor een gebied waar geen
ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien gekozen worden voor een beheersverordening.
3.2. Ingevolge artikel 3.38, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening kan de gemeenteraad,
onverminderd de gevallen waarin bij of krachtens wettelijk voorschrift een bestemmingsplan is vereist,
in afwijking van artikel 3.1 voor die delen van het grondgebied van de gemeente waar geen
ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien, in plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening
vaststellen waarin het beheer van dat gebied overeenkomstig het bestaande gebruik wordt geregeld.

3.3. De raad heeft zich, gelet op deze bepaling, terecht op het standpunt gesteld dat hij voor het
plangebied geen beheersverordening kon vaststellen. Voor dit deel van het grondgebied van de
gemeente worden immers ruimtelijke ontwikkelingen voorzien. Het betoog faalt.
Dakopbouwen
Cultu urhistorie

4. Het beroep is gericht tegen het toestaan van dakopbouwen op gebouwen in het plangebied. De
stichting betoogt dat ten onrechte dakopbouwen zijn toegestaan bij cultuurhistorisch waardevolle
woningen, waaronder de "Co Brandes"-woningen aan de Juliana van Stolberglaan en woningen aan
de Carel Reinierszkade.

4.1, De raad stelt dat voor deze woningen in het plan is bepaald dat een dakopbouw minimaal 1,5 m
achter de voorgevel moet worden gebouwd. Het gevelbeeld behoudt daardoor volgens de raad het
oorspronkelijke karakter.
4.2. Aan de gronden ter plaatse van de percelen Carel Reinierszkade 7 tot en met 59 en Juliana van

Stolberglaan 24t tot en met 347 is de bestemming "Wonen -2" met de aanduiding "specifieke
bouwaanduiding - dakopbouw 1" toegekend.
Ingevolge artikel 22, lid 22.2.L, onder b, mag de goothoogte van gebouwen, voor zover gelegen
binnen het bouwvlak, niet meer bedragen dan op de plankaart staat aangegeven.
Ingevolge lid 22.2.L, onder e, mag in uitzondering op het voorgaande onder b ter plaatse van de
"specifieke bouwaanduiding - dakopbouw" een dakopbouw van maximaal 3,5 m hoogte gebouwd
worden, gemeten vanaf het bestaande dakvlak.

4.2.L. Aan de gronden is niet de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - dakopbouw" toegekend,
maar de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - dakopbonw 1". In de regels blj de bestemming
"Wonen -2" komt deze aanduiding niet voor. Ter plaatse van de door de stichting bedoelde woningen
staat het plan derhalve geen dakopbouw toe. In zoverre mist het betoog feitelijke grondslag.
Noodzaak

5. De stichting voert verder aan dat door de economische crisis geen noodzaak bestaat om
Bezuidenhout te verdichten door het realiseren van dakopbouwen en dat in de woningbehoefte
voorzien kan worden door een functiewijziging van leegstaande kantoren. Bij het opstellen van de
"Agenda voor de Haagse verdichting" van 28 mei 2009 (hierna: de Agenda) heeft de raad geen
rekening gehouden met de door de crisis veranderde omstandigheden, aldus de stichting.

5.1. In de plantoelichting staat dat de Agenda een thematische uitwerking is van de Structuurvisie Den
Haag 2020 en dient als leidraad voor de binnenstedelijke verdichting. De Agenda houdt voor
Bezuidenhout in dat invulling wordt gegeven aan onder meer "optoppen" en functiewijzÍging van
kantoorgebouwen naar woningbouw, aldus de plantoelichting. Met "optoppen" wordt volgens de
toelichting bedoeld dat verdichting kan plaatsvinden door het toestaan van dakopbouwen op de
bestaande woongebouwen. Zodoende kunnen bewoners worden gebonden aan de wijk. De raad
verwijst voorts naar het "Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020" en het daaruit voortvloeiende
uitgangspunt van intensief ruimtegebruik in stedelijke wijken. De raad stelt dat in de hiervoor
geldende bestemmingsplannen het ophogen van woníngen met een kapverdieping reeds op grote
schaal was toegestaan. De raad ziet geen aanleiding om haar ambities bij te stellen en het beleid aan

te passen.
Naast de Agenda is ook in de "Kantorenstrategie Den Haag 2010-2030" vastgelegd dat hergebruik
van leegstaande kantoren gefaciliteerd moet worden. In de planregels is, gelet daarop, bij de
bestemming "Kantoor -2" een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, die het mogelijk maakt de
bestemming te wijzigen in "Gemengd -4" of "Gemengd -1". Een leegstaand kantoorpand kan na
toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid onder meer een woonbestemming krijgen.

5.2. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 11 december 2OL3, zaak nr.
201302085/1/R3), bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat de raad dakopbouwen slechts
mogelijk had kunnen maken, indien daarvoor een noodzaak bestaat. Met de mogelijkheid een
dakopbouw te realiseren kunnen zittende bewoners worden gebonden aan de wijk en wordt een
alternatief voor verhuizen naar een andere wijk geboden. In hetgeen de stichting heeft aangevoerd,
zijn geen aanknopingspunten gelegen voor het oordeel dat de raad, in verband met de economische
crisis, dakopbouwen - naast de functiewijziging van leegstaande kantoren - in redelijkheid niet heeft
kunnen toestaan. Hierbij neemt de Afdeling in aanmerking dat de planperiode in beginsel tien jaar is.
Het betoog faalt.
Behoefte aan parkeerplaatsen

6. De stichting betoogt voorts dat de ruimtelijke effecten van dakopbouwen ten onrechte niet zijn
onderzocht. Hierbij voert de stichting aan dat de gevolgen voor de parkeerdruk onduidelijk zijn.

Volgens de stichting neemt de parkeerbehoefte toe als de woningen groter zijn, omdat de gezinnen
ook groter zullen worden. Volgens de stichting is de parkeerdruk in de huidige situatie reeds te hoog
Er is volgens de stichting niet verzekerd dat voldoende parkeergelegenheid beschikbaar zal zijn.

6.1. Extra parkeerbehoefte is volgens de raad niet te verwachten, omdat een dakopbouw een
onzelfstandige uitbreiding moet zijn van de onder het dak gelegen woning of andere daar gevestigde
rechtmatige functie. Een toename van zelfstandige wooneenheden is met de mogelijkheid tot het
plaatsen van een dakopbouw dan ook niet beoogd. Bovendien kan de omvang van een gezin niet in
een bestemmingsplan worden geregeld, aldus de raad.
6.2. Ingevolge artikel 1, lid 1.38, van de planregels wordt verstaan onder een "dakopbouw": een
vergroting van een gebouw welke een onzelfstandige uitbreiding vormt van de onder het dak gelegen
woning of andere daar gevestigde rechtmatige functie en daarvan deel uitmaakt.
Ingevolge artikel 27,lid2!.2.I, onderc, mag in uitzondering op hetvoorgaande onder b ter plaatse
van de bestemming "Wonen -1" en de "specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 1" en de "specifieke
bouwaanduiding - dakopbouw 2" een dakopbouw van maximaal 3,5 m hoogte gebouwd worden.
Ingevolge lid 2I.2.L, onder d, kan het bevoegd gezag ten aanzien van het bouwen van een
dakopbouw waarvoor de bestemming "Wonen -1" en de "specífieke bouwaanduiding - dakopbouw 2"
van toepassing is nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de hoogte van de dakopbouw
Ingevolge artikel 22, lid 22.2.!, onder e, mag in uitzondering op het voorgaande onder b ter plaatse
van de bestemming "Wonen -2" en de "specifieke bouwaanduiding - dakopbouw" een dakopbouw van
maximaal 3,5 m hoogte gebouwd worden, gemeten vanaf het bestaande dakvlak.
Ingevolge artikel 30, onder c, moet, indien de ligging, de omvang of de bestemming van een gebouw
daartoe aanleiding geeft, volgens de parkeernormen en kaart zoals opgenomen in Bijlage 3
Parkeernormen van de regels ten behoeve van het parkeren of stallen van personenauto's ruimte zijn
aangebracht in, op of onder dat gebouw, dan wel met inachtneming van het bepaalde hieromtrent in
de bestemmingsregels op of onder het bebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.
Ingevolge artikel 32, lid 32.2, onder b, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van de
parkeernormen die gehanteerd worden voor het parkeren of stallen van auto's, fietsen, bromfietsen
en voor het laden en lossen van goederen, indien:
1. op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien;

2. nadere besluitvorming ten aanzien van het parkeerbeleid en/of parkeernormen aanleiding geeft om
af te wijken van de parkeernormen;
3. het voldoen aan de parkeernormen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren
stuit, tot welke bijzondere omstandigheden in elk geval worden gerekend: een te verwachten meer
dan gemiddeld aantal gehandicapte gebruikers of bezoekers van het gebouw; een te verwachten
meer dan gemiddeld aantal klanten of bezoekers, indien het gebouw bestemd is voor de vestiging van
één of meer detailhandelsbedrijven, dienstverlening of cultuur en ontspanning; een bestemming van
het gebouw als parkeergarage dan wel garagebedrijf.
6.3. Volgens de plantoelichting is het parkeren door bewoners in de avond en nacht een probleem,
omdat de vraag naar parkeerruimte dan veelal groter is dan het aanbod. In een stadsbreed kader, het
zogenaamde project "P2500", wordt bezien welke oplossingen in Bezuidenhout mogelijk en haalbaar
zijn. In de plantoelichting staat verder dat bij nieuw- en verbouwplannen aan de hand van
parkeernormen de parkeerbehoefte wordt berekend en dat wordt beoordeeld of en hoeveel
parkeerplaatsen de initíatiefnemer op eigen terrein moet realiseren. De parkeernormen worden
uitgedrukt in het aantal parkeerplaatsen per woning. De parkeernormen uit de "Nota Parkeernormen

Den Haag" van 11 november 2OTtzijn in het plan overgenomen en gelden ingevolge voornoemd
artikel 30, onder c en d, van de planregels en de bij de planregels behorende bijlage 3. Bij
woningbouw is het gemiddelde autobezit uitgangspunt voor de hoogte van de parkeernorm. Het
gemiddelde autobezit hangt af van de oppervlakte van de woning, de locatie in de stad en het type
woning.

6,4. Ingevolge artikel 1, lid 1.38, in samenhang met onder meer artikel 21, lid 27.2.L, onder c en d, is
het niet mogelijk dat door het realiseren van een dakopbouw een nieuwe zelfstandige woonruimte
ontstaat. Een dakopbouw vormt een onzelfstandige uitbreiding van de onder het dak gelegen woning
of andere daar gevestigde rechtmatige functie en maakt daarvan deel uit. Een woning of andere
functie krijgt door een dakopbouw wel een grotere oppervlakte. Ter zitting heeft de raad dit erkend.
De meeste appartementen hebben volgens de raad zonder dakopbouw een oppervlakte van
ongeveer 70 m2 en met dakopbouw ongeveer 110 mz. Ter zitting is voorts vastgesteld dat dit een
toename van de toegestane oppervlakte van woningen ten opzichte van het hiervoor geldende
bestemmingsplan betekent. Ingevolge dat plan waren weliswaar kapverdiepingen met schuine daken
mogelijk, maar geen dakopbouwen die, zoals in het onderhavige plan, een volledige extra bouwlaag
mogelijk maken.
De raad heeft ter zitting gesteld dat per woonadres één parkeervergunning wordt verleend en dat het
verkrijgen van een tweede parkeervergunning wordt ontmoedigd door hier aanzienlijke kosten aan te
verbinden. Volgens de stichting is een parkeervergunning 's avonds niet nodig en is julst in de avond
de parkeerdruk hoog. Voorts heeft de raad gewezen op het project "P2500" voor de aanpak van de
parkeerproblematiek. Volgens de raad vloeit uit dit project voort dat nieuwe parkeergarages worden
gerealiseerd, ook in Bezuidenhout.

6.4.1. Ingevolge bijlage 3 bij de planregels neemt voor eengezinswoningen en appartementen de
parkeernorm toe naar gelang de woning groter is. Onderscheid wordt gemaakt tussen
eengezinswoningen en appartementen met een oppervlakte tot 70 m2, tussen 71 en 100 m2, tussen
101 en 160 mz en een oppervlakte groter dan 161 mz. Ter zitting heeft de raad erkend dat, gelet
hierop, bij een vergroting van de oppervlakte van woningen door dakopbouwen de parkeerdruk
geacht wordt toe te nemen. Verder is vastgesteld dat dakopbouwen in een aanzienlijk deel van het
plangebied zijn toegestaan. Dit kan, gelet op artikel 30, onder c, van de planregels, betekenen dat bij
uitbreiding van een woning met een dakopbouw ten behoeve van het parkeren of stallen van
personenauto's ruimte moet zijn aangebracht in, op of onder dat gebouw, dan wel met inachtneming
van het bepaalde hieromtrent in de bestemmingsregels op of onder het bebouwde terrein dat bij dat
gebouw behoort. De omvang van een gebouw kan daar immers ingevolge voornoemd artikelonderdeel
aanleiding toe geven. Ingevolge artikel 32.2, onder b, kan onder bepaalde omstandigheden met een
omgevingsvergunning van de parkeernormen worden afgeweken.

6.4.2.Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 9 oktober 2013 in zaak nr,
2OL206895/ 1/R3), dient de raad in het kader van de vaststelling van een bestemmingsplan te
beoordelen of zich reeds een parkeertekort voordoet en hoe door het plan mogelijk gemaakte nieuwe
ontwikkelingen zich daartoe verhouden. Verder heeft de Afdeling overwogen dat bij het bepalen van
het aantal benodigde parkeerplaatsen dient te worden uitgegaan van een representatieve invulling
van hetgeen ingevolge het plan planologisch maximaal mogelijk ís,
Uit het voorgaande volgt dat bij een representatieve invulling van hetgeen het plan maximaal mogelijk
maakt, nieuwe ontwikkelingen leiden tot een toename van de parkeerbehoefte. De raad heeft ter
zitting erkend dat niet berekend is welke gevolgen het toestaan van dakopbouwen in een groot deel
van het plangebied heeft voor de parkeerbehoefte. De raad heeft, nu niet in geschil is dat zich reeds
een parkeertekort voordoet, niet inzichtelijk gemaakt wat dit betekent voor de parkeersituatie, Het
bestreden besluit is in zoverre in strijd met artikel 3:2 van de Awb genomen, Het betoog slaagt.
Behoefte aan speelvoorzieningen

7. De stichting betoogt dat onvoldoende is onderzocht welke gevolgen het toestaan van
dakopbouwen heeft voor de behoefte aan speelvoorzieningen. Volgens de stichting kan de behoefte
aan speelvoorzieningen voor kinderen in het plangebied toenemen, omdat gezinnen met kinderen
door de mogelijkheid een woning uit te breiden langer in de wijk kunnen blijven wonen en gezinnen
groter worden. Het plan voorziet daar volgens de stichting niet in.
7.1. Ingevolge artikel 8, lid 8.1, aanhef en onderg, van de planregels zijn de voor "Groen"
aangewezen gronden bestemd voor speeltuin, speel- en sportvoorzieningen.
Ingevolge artikel 18, lid 18.1, onder d, zijn de voor "Verkeer - Verblijfsgebied" aangewezen gronden
bestemd voor speelvoorzieningen.
Ingevolge artikel 19, lid 19.1, onder d, zijn de voor "Verkeer - Verblijfsstraat" aangewezen gronden
bestemd voor speelvoorzieningen.

7.2. Volgens de plantoelichting zijn Ín Bezuidenhout enkele speelterreinen aanwez:g: aan de
Spaarwaterstraat, in de lohannes Camphuijsstraat en in het buurtpark tussen de Carolina van
Nassaustraat en de Amalia van Solmsstraat. In 2008 heeft de raad de nota "spelen in de Stad"
vastgesteld. Het vertolkt de ambitie van de gemeente om in de stad een goed aanbod te bieden aan
speellocaties voor kinderen en jongeren van verschillende leeftijden. Zowel kwantiteit als kwaliteit
speelt daarbij een rol. Bij nieuwe woningbouwlocaties dient in principe de richtlijn van 3olo aan
openbare speêlruimte te worden gehanteerd in relatie tot het "uitgeefbaar" gebied, aldus de
plantoelichting. Groenvoorzieningen die ook als informele speel- en/of recreatieruimte kunnen
fungeren, worden hierin meegeteld. Verder staat in de plantoelichting dat de ligging aan het Haagse
Bos een belangrijke kwaliteit van het wonen in Bezuidenhout is.
7.3. Ingevolge de voornoemde artikelen 8.1, onder g, 18.1, onder d, en 19.1, onder d, van de
planregels voorziet het plan in de mogelijkheid nieuwe speelvoorzieningen te realiseren op gronden
met de bestemmingen "Groen", "Verkeer - Verblijfsgebied" en "Verkeer - Verblijfsstraat" en zijn de
bestaande speelplaatsen als zodanig bestemd. Als de behoefte aan speelvoorzieningen toeneemt,
doordat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid een dakopbouw te realiseren, staat het plan er
derhalve mede gelet op de plantoelichting niet aan in de weg een nieuwe speelvoorziening te
realiseren. Het betoog faalt reeds hierom.
Groen

B. De stichting voert aan dat de raad ten onrechte geen visie heeft over het groen in hun wijk. Volgens
de stichting is dat nodig omdat de wijk weinig groen kent en het aanwezige groen dreigt te
verdwijnen voor parkeerplaatsen en speelvoorzieningen,

8.1.In de plantoelichting wordt in paragraaf 4,6 ingegaan op het aspect "Groen", waarbij wordt
verwezen naar de nota "Groen kleurt de stad" van 13 oktober 2005 en de nota "stedelijke
Ecologische Verbindingszones" van 2009. In de nota "Groen kleurt de stad" zijn de doelstellingen en
ambities van de raad beschreven. De doelstellingen houden onder meer in dat het beleid een kader
biedt voor duurzaamheid bij de inrichting, beheer en gebruik van groen waarbinnen keuzes kunnen
worden gemaakt bij ruimtelijke ingrepen die van invloed zijn op het groen in de stad en bij
veranderende maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de functies van het groen. De
raad ambieert daarbij onder andere om ruimte te bieden aan groen in en om de stad. De raad ziet
geen noodzaak om als gevolg van het plan aanvullend of nieuw groenbeleid op te stellen.
8.2. Ingevolge artikel 8, lid 8.1, zijn de voor "Groen" aangewezen gronden bestemd voor:
a. groen(voorziening)

;

b. park (stads-, wijk- en buurtpark);

c. plantsoen;
d. talluds of soortgelijke voorzieningen;
e. (ontsluitings)wegen, verhardingen, fiets en voetpaden;

f. waterlopen en waterpartijen;
g. speeltuin, speel- en sportvoorzieningen;
h. recreatie;

i. ecologische verbindingszone ter plaatse van de Schenk,
en uitsluitend ter plaatse van de aanduiding:

j.

"waterberging" gebruik voor ruimtebehoefte voor waterberging;

k. "openbaar vervoer" gebruik ten behoeve van openbaar vervoer;

l. "horeca tot en met horecacategorie 1", een kiosk ten behoeve van het gebruik in de categorie licht,
één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, uitingen van
kunst en overige voorzieningen.
8.3. Zoals onder 6.4.2is overwogen, kan door het toestaan van dakopbouwen in een groot deel van
het plangebied meer behoefte ontstaan aan parkeervoorzieningen. Voornoemd artikel g.l staat echter
niet toe dat de gronden met de bestemming "Groen" gebruikt worden voor parkeren. tn zoverre vindt
de vrees van de stichting dat groen zal verdwijnen voor parkeerplaatsen geen grondslag in het plan.
8.4. Artikel 8.1 voorziet in de mogelijkheid speelvoorzieningen te realiseren op gronden met de
bestemming "Groen". Evenwel is naar het oordeel van de Afdeling niet aannemelijk gemaakt dat de
toename van het aantal speelvoorzieningen zo groot zal zijn, dat een onevenredige afname van
groenvoorzieningen in het plangebied te verwachten is. Gelet op het groenbeleid van de raad en de
daarin vastgestelde doelstellingen en ambities, ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat
de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het in Bezuidenhout
aanwezige groen niet zal verdwijnen. Het betoog faalt.
Water

9. De stichting betoogt dat ten onrechte geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de ínvloed van
de in het plan toegelaten ondergrondse bouwwerken, zoals ondergrondse parkeergarages, op de
grondwaterstand. Een visie op het grondwaterbeheer ontbreekt volgens de stichting ten onrechte in
het plan.

9.1' Ingevolge artikel 3.1.6, eerste lid, aanhef en onder b, van het Besluit ruimtelijke ordening gaan
een bestemmingsplan alsmede een ontwerp hiervoor vergezeld van een toelichting, waarin een
beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de
waterhuishouding is neergelegd.
9.2. In paragraaf 4.7.Zvan de plantoelichting zijn de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding
beschreven. Hierbij zijn de waterkwantiteit en de waterkwaliteit in het plangebied aan de orde
gekomen, alsmede de aspecten veiligheid en waterkering, ecologie en Kaderrichtlijn Water en
afvalwater en riolering. Wat betreft de waterkwantiteit is toegelicht dat bij toekomstige
ontwikkelingen voldaan moet worden aan de waterbergingsnormen. Alle mogelijke kansen voor het

bergen van extra water moeten bij de planvorming worden benut. Als bij een nieuwe ontwikkeling het
verhard oppervlak toeneemt, moet extra waterberging gerealiseerd worden. Voor zover de stichting
betoogt dat het plan een negatieve invloed heeft op de waterkwantiteit, heeft de stichting dit niet
aannemelijk gemaakt. De raad heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de
gevolgen van het plan voor de waterhuishouding in de plantoelichting voldoende zijn beschreven. Het
betoog faalt.
Conclusie

10, De conclusie is dat het besluit van27 juni 2013 gelet op hetgeen is overwogen onder 6.4.2in
zoverre is genomen in strijd met artikel 3:2 van de Awb. De Afdeling ziet in het belang bij een
spoedige beêindiging van het geschil aanleiding de raad op de voet van artikel 8:51d van de Awb op
te dragen het geconstateerde gebrek in het bestreden besluit bÍnnen de hierna te noemen termijn te
herstellen. De raad dient daartoe, door het verrichten van nader onderzoek, voldoende draagkrachtig
te motiveren welke gevolgen een representatieve invulling van de maximale planologische
mogelijkheden heeft voor de parkeersituatie in het plangebied, dan wel een nieuw besluit te nemen,
Afdeling 3.4 van de Awb behoeft bij de voorbereiding van een gewijzigd of nieuw besluit niet opnieuw
te worden toegepast.
11. In de einduitspraak zal worden beslist over de proceskosten en vergoeding van het betaalde
griffierecht.
Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

draagt de raad van de gemeente Den Haag op om binnen tien weken na de verzending van deze
tussen uitspraak:

1. met inachtneming van overweging 6.4.2 hetdaaromschreven gebrek in het besluit van 27 juni
2013, kenmerk DSO/2013.418, te herstellen en

2. de Afdeling en de andere partij de uitkomst mede te delen en een eventueel gewijzigd besluit op de
wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en mede te delen.
Aldus vastgesteld door mr. M.W.L. Simons-Vinckx, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid
van mr. T.L,J. Drouen, ambtenaar van staat.

w.g. Simons-Vinckx w.g. Drouen
lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat
Uitgesproken in het openbaar op 19 februari 2QL4
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Voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Bezuidenhout n.a.v.
tussenuitspraak Raad van State

INLEIDING
Op 27 juni 20 I 3 werd het bestemmingsplan "Bezuidenhout" door u gewij zigd vastgesteld.
De Stichting Wijkberaad Bezuidenhout (verder appellant) heeft daarop tegen onderdelen van dit
bestemmingsplan beroep aangetekend. Zlj is de enige ontvankelijke beroepsindiener.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder de Afdeling) heeft het beroep op d.d.
20 januari 20 14 behandeld. Op l9 februari 2014 (met kenmerk 20130853 l/l/R6) heeft de afdeling
een tussenuitspraak gedaan (via een zogenaamde bestuurlijke lus). De Afdeling draagt de raad op om:
a. te onderzoeken wat de impact van de toegestane dakopbouw-mogelijkheden is;
b. voldoende draagkrachtig te motiveren welke gevolgen een representatieve vulling van de maximale
planologische mogelijkheden heeft voor de parkeersituatie in het plangebied.

Wij stellen u voor om van deze geboden mogelijkheid gebruik te maken teneinde een spoedige
beëindiging van het geschil te bewerkstelligen.

llat is een besÍuurlijke lus en een tussenuitspraak?
Op I januari 2010 is de Wet bestuurlijke lus Awb in werking getreden. Deze wet wordt in de
wandelgangen ook wel "de bestuurlijke lus" genoemd. Met de inwerkingtreding van deze wet heeft de
bestuursrechter (in dit geval de Raad van State) de mogelijkheid gekregen om hangende een
beroepsprocedure het bestuursorgaan (hier: de raad) de gelegenheid te bieden om gebreken in het
bestreden besluit te herstellen. Bij de toepassing van de bestuurliike lus door de bestuursrechter, wordt
een tussenuitspraak gedaan.
De gegeven termijn, in dit geval l0 weken, is geen termijn van orde, maar dwingend. Nadat de raad
een nieuw besluit heeft genomen, biedt de bestuursrechter partijen de gelegenheid om schriftelijk op
het nieuwe besluit te reageren. Tenslotte volgt een einduitspraak.
Tu.ssenuitspraak vun I 9 februari 20 I 4

In de beslissing van de Afcleling wordt verwezen naaÍ overweging 6-4-2. uit de tussenuitspraak
waarmee de raad rekening dient te houden bij het beantwoorden van de vïagen zoals hierboven onder
a en b genoemd.
Overweging 6.4.2. is de volgende:
"Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 9 oktober 2013 in zaaknr.
20120689511/R3), dient de raad in het kader van de vaststelling van een bestemmingsplan te
beoordelen of zich reeds een parkeertekort voordoet en hoe door het plan mogeliik gemaakte nieuwe
ontwikkelingen zich daartoe verhouden. Verder heeft de Afdeling overwogen dat bij het bepalen van
het aantal benodigde parkeerplaatsen dient te worden uitgegaan van een representatieve inwlling van
hetgeen ingevolge het plan planologisch maximaal mogelijk is.
Uit het voorgaande volgt dat bij een representatieve invulling van hetgeen het plan maximaal
mogelijk maakt, nieuwe ontwikkelingen leiden tot een toename van de parkeerbehoefte. De raad heeft
ter zitting erkend dat niet berekend is welke gevolgen het toestaan van dakopbouwen in een groot deel
van het plangebied heeft voor de parkeerbehoefte. De raad heeft, nu niet in geschil is dat zich reeds
een parkeertekort voordoet, niet inzichtelilk gemaakt wat dit betekent voor de parkeersituatie.
Het bestreden besluit is in zoverre in strijd met artikel 3:2 van de Awb genomen."
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In de beslissing van de Afdeling staat niet opgenomen dat wij het bestemmingsplan ook moeten
repareren naar aanleiding van de rechtsoverwegingen 4.2 en 4.2.1 . van de tussenuitspraak. Een
dergelijke reparatie is voor het uit:e voeren onderzoek echter wel van belang.
Overweging 4.2 is de volgende:
"Aan de gronden ter plaatse van de percelen Carel Reinierszkade 7 tot en met 59 en Juliana van
Stolberglaan 241Íot en met 347 is de bestemming 'Wonen -2' met de aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding - dakopbouw l' toegekend. <.....>
uitzondering op het voorgaande onder b ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw'
een dakopbouw van maximaal 3,5 meter hoogte gebouwd worden, gerneten vanaf het bestaande

dakvlak."
Overweging 4.2.1:
"Aan de gronden is niet de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw' toegekend, maar de
aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw l'. In de regels bij de bestemming 'Wonen - 2'
komt deze aanduiding niet voor. Ter plaats van de door de stichting bedoelde woningen staat het plan
derhalve geen dakopbouw toe. In zovene mist het betoog feitelijke grondslag."
Indien niet ook het door de Afdeling geconstateerde gebrek in de regels wordt hersteld, wordt er maar
klein deel van de dakopbouwen planologisch mogeliik gemaakt. Zoals in onderstaande hguur is te
zien, valt het grootste deel van de in rood weergegeven dakopbouwmogelijkheden, binnen de
bestemming 'Wonen -2'.De effecten op parkeren onderzoeken van een zo klein aantal
rnogelijkheden voor dakopbouwen, volgt ons inziens niet uit de uitspraak van de Raad van State.
Daarbij komt, zo bliikt ook uit het beroepschrift van appellant dat zijn beroepschrift ziet op a1le door
de gemeenteraad beoogde dakopbouwen in het plangebied en dat ook de Afdeling in haar
overwegingen uitgaat van de door appellant genoemde ruimtelijke effecten van alle planologisch
mogelijk gemaakte dakopbouwen in het plangebied.
een
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In de overwegingen op pagina 4 van het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan
Bezuidenhout en uit het verhandelde tijdens de commissie- en raadsvergadering, blijkt dat de raad
duidelijk wel beoogd heeft de dakopbouwen met een 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw I' en
met een 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 2' in alle woonbestemmingen mogelijk te maken.
Door een kennelijke verschrijving is de intentie van de raad niet volledig opgenomen in het
uiteindeliik gepubliceerde plan. Met dit besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan
Bezuidenhout, wordt tevens het gebrek in artikel 22 van de regels hersteld.
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Behanclelins in de Aleemene raadscommissie d.d. 10 april 2014
Naar aanleiding van de hehandeling vun dit voorstel in bovenstaunde raadscommissie is aan de
commissi e toegezegd om :
de Raad van State te verzoeken om uitstel van de door hen opgedrugen termijn;
in overleg te treden met één van de insprekers, te weten het ltijkberaatl, om na te gaan of in
overleg tot een gezamenlijke oplossing kan worden gekomen;
de geconstateerde rckenfout met hetrekking tot het aantal appafiementen met een
opb ouwm o ge lij kh eid te corrigeren.

1.
2.
3.

Atl.l:
De Raad vun State heeft dinsdag 15 april telefonisch laten weten dat de voorzitter heeft besloten om
de gemeente geen uitstel van de reactietermijn te verlenen. De uiterste reacíietermijn staat duarmee
nog steeds op 30 april 2014. Dit betekent dat claarvoor cle gemeenteraad een beslissing dient te
nemen.

Atl.2:
Nog diezelfde dag ís er een verkennend gesprek geweest tussen een ambtelijke vertegenwoordiging
en het í{iikberaad Daurna heeft op maandag 14 april 2014 een gesprek met wethoucler Norder en
drie vertegenwoordigers van het Wijkberaael plailsgevonden. Tijdens dit gesprek is gesproken over
de rekenmethode en is toegezegd dat het raaclsvoorstel op enkele punten wordt uangepasí, zo ook op
de geconstateerclefout over het aantal appartementen en de gevolgen daarvanvoor de aantallenin
het onderzoek. Tijdens het gesprek is geconstateerd dat er in de basis overeenstemming is over het
mogeliik maken van dakopboawen in de wijk muar niet over de wijze waarop tle gemeente dit
voorstelí. De gemeente heeÍt hegrip voor het feit dat het *l/ijkberaad opkomt voor cle teefbmrheid in
de wijk, waar parkeren een onderdeel van is, maur is van mening tlat de ulgemene
parkeerproblemstiek niet in het kader vun deze bestuurlijke lus aan de orde gesteld en opgelost kan
worden. Tijdens het gesprek is toegezegd dut het Wijkberaad wordt betrokken bij de verdere
uítvoering vun de P2500 afsprukeru

AtI.3:
Het aantal panden wat gezien zijn bovenste ligging in aanmerking kan komen voor een opbouw is
gecorrigeerd. Van de 4985 appartemenlen in Oost kunnen er 1662 een opbouw krijgen Voor
Midden geldt bij 1/3 von heí totaal aantal appartementen (1670) dat er 557 gezien hun bovenste
ligging een dukopbouw zouden kunnen krijgen.
LEESWIJZER

In

deze heeft de gemeente met de strikt geformuleerde opdracht van de Raad van Stste te maken.
Om de vroag vun de Road van Stute te beantwoorden, zal eerst worden ingegaan op de relevante
passages uit het parkeerbeleid. Daarna worden de mogelijkheden voor kap- en kapvercliepingen
beschreven zoals die in de voorgaande bestemmingsplanregelingen mogelijk waren inclusief een
partiële herziening dakopbouwen die voor alle bestemmingsplannen tlestijds is opgesteld. Als atle
relevante regelingen zijn besproken, volgt vervolgens een vergelijking tussen de oade en nieuwe
mogeliikheden voor opbouwen en met name de gevolgen daarvoor voor het purkeren. Tot slot volgt
een samenvattende conclusie in untwoord op de vragen uit de bestuurlijke lus van cle Raatl van
State en een voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan.

NOTÁ PARKEERNORMEN DEN HAAG
Niet alleen is van belang om te onderzoeken hoeveel dakophouwen met het nieuwe
bestemmingsplan worden mogelijk gemaak$ maar ook wat dat betekení voor de parkeerbehoefte in
het gebied. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, wortlt hierna ingegaan op de relevante
onclerdelen van de Nota Purkeernotmen Den Haug zouls die is vustgestelcl bij beslait vun 10
november 2011.1n de nota wordt een onderscheid gemaakt in woningtype, woninggrootte en gebied.
De dakopboawen clie in het nieuwe bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt, vallen ullen in het

gebied'stad'.
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Eengezinswoningen

<70m2
70-100 m2
100-160 m2
>160 m2

Centrum

Síad

Rand

0,4
0,6
0,9

0,6
0,9
1,1

111

1,3

0,8
1,0
1,3
1,5

Toevoegen
tbv bez.oek
0,3
0,3
0,3
0,3

Apparíemeníen

<70m2
70-100 m2
100-160 m2
>160 m2
Tabel I: parkeernotn en voot wonen

0.4

0.6

0,7

0.7
0,9

0.8
1,1

0,9

1.1

1,3

0.2
0.4

0.3
0,3
0.3
0.3

Berekenen narkeernorm
Voor het bepulen van het oppervlak, is blijkens de Nota Parkeernormen (pagina 12-13) aansluiting
gezocht bij de bruto vloeroppervlakte (bvo) volgens de NEN-2580 norm. Deze norm schrffi voor dut
het oppervlak gemeten wordt op vloerniveau langs de baitenomtrek van de opgaande
scheidingsconstracties. Daarmee heeft een kap-of kapverdieping voor wil betreft het bepalen vun ile
parkeernorm een vloeroppervlak geliik aun een volledige boawlaag en veelal groter dan een
dakopbouw die in de meste gevallen door ook de uanwezigheid van een dakterras niet het volledige
vloeroppervlak b estrij kt.
Voor het onderzoek is hel van belang om eerst de oorspronkelijke oppemlakte van de woning of het
apportement te b,eten. Daurna wordt de toename van het woonoppervlak als gevolg van een
dakophouw bepoald en wordt ook cluidelijk of het totale oppervluk van de wooneenheid als gevolg
van de dakopbouw in een andere woninggrootte-categorie vult. Is dit het geval, dan geldt er das een
hogere parkeernorm. Voor wooneenheden groter dan 160 m2 bvo geklt geen extra parkeernorm
meer bij toename vun het bvo.

In

het kader van de sanvroag vun een omgevingsvergunning voot een dakopboaw, kan door de
toename vun het vloeroppervlak een hogere parkeernorm gelden dan voor de bestaande woning. In
de afwijkingsbevoegdheid in de regels van het bestemmingsplon Bezuidenhoil @rtikel 32.2) kan
onder omstandigheden van rle parkeereis worden afgegeven op basis van een

omgevingsvergunning.
Voor de hestatnde woningen wuar in het bestemmingsplan de mogelijkheid voor een dukopbouw is
opgenomen, is het nagenoeg niet mogelijk om bij de woning (extra) parkeergelegenheid op eigen
terrein te realiseren. Voor zover de dakopbouw al zou leiden tot een toenume van de
parkeerbehoefie zal alsdan vooral gebruik gemaakt worden van de beschikbare parkeerplaatsen in
de directe en wijdere omgevingl.
Mastregelen om parkeerdruk tegen te gaan

Als op het drukste muatgevende moment (in een buurt met voornamelijk een woonfunctie is dat de
nacht) de parkeerdruk op síraat hoger is dan 90%, komt de gemeente in actie. Dit ksn door het
invoeren van betmld parkeren. Bij de invoering van betuild porkeren moeten buurtvreemde
automobilisten een parkeertartef betalen om legaal te kunnen parkeren- Bewoners kunnen een
parkeerverganning aanschaffen, die € 3,^ per maand kost voor de eerste auto en € 35,- per muan(l
voor de 2" en volgende auto. In de regel leidt de invoering van betaald parkeren tot een daling van
de parkeerdruk van ongeveer 10-1 5%. Vaak wordt door het invoeren van betaakl purkeren de
parkeerdruk onder de 900Á gebrachí en is daarmee het parkeerprobleem opgelost.
.Sort s is invoering van betaalcl purkeren niet voldoende. Buarten als Bezuidenhout-Oost hebben een
parkeerdrak die ruim boven de 100% ligt en clus zullen extra parkeerpluatsen gecreeërd moeten
worden in de openbare ruimte.
1

De Nota ParkeeÍloÍÍnen Den Haag kent ook een parkeernorm voor bezoek. Aangezien de parkeemorm voor bezoek voor
alle woningen -ongeacht de grootte oftype- identiek is, is dit deel van de parkeerbehoefte buiten beschouwing gelaten.
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Het college vun Den Hmg heeft hiertoe een prugramma Parkeren in woongebieden in het leven
geroepen om parkeerplautsen te scheppen voor de buurten met cle harclnekkigste parkeerproblemen.
Waar dit programma reeds is uiígevoercl (bv Scheveningen-Dorp) Ieidt dit tot de vereiste duling van
de

parkeenlrak.

Berekenen parkeerdruk
Tijdens het gesprek met het Wijkberuad is afgesproken dat een korte toelichting aun het
ruadsvoorstel wordt toegevoegd over cle rekenmethode van de gemeente.

In 2012 is op 4 september de nachtelijke parkeerdruk gemeten in Bezuidenhout-Oost (Bijlage 2:
parkeermonitor). De parkeerdruk was ruim hoven de 100%. De parkeercapuciteit op straat en op
eigen terrein is in ditjaar ook in beekl gebrucht. Voor het gebied tussen de Bezuidenhoutseweg
(inclasiefl, de Laun van Nieuw-Oost Indie (alleen zijde Bezuidenhout-Oost), de Schenkkacle
(inclusiefl en cle Carel Reiníerszkude (inclusrefl is heí tekort uan parkeerplaatsen berekencl. Op
basis van die inventarisaties is geconstateerd daí binnen de buurt ongeveer 3200 legale
parkeerplaatsen op straat en ongeveer 150 parkeerplaatsen op eigen tenein aanwezig zijn. Deze
capaciteit is vergeleken met het sutobezit inclusief 10% leaseophoging. Het autobezit vsn
Bezuiclenhout-Oost is te hoog voor de beschikbare parkeercapaciteit. Uitgaande van een moximsnl
wenselijke parkeerdruk van 90oÁ zijn bijna 500 parkeerpluatsen ertra nodig in de buart.
De raad heeft met het vaststellen van het Meerjarenprogramma "Parkeren in woongebieden"
voldoende krediet gereserveerd om de ambitie om circa 495 parkeerplaatsen aan het bestaande areaal
in Bezuidenhout-Oost toe te voegen (RIS 269544 _l402ll;pg7), daadwerkelijk uit te kunnen voeren
en daarmee de bestaande parkeerdruk in Bezuidenhout-Oost onder de 90Yo te brengen. StaÍ uitvoering
is gepland vanaf 2015. Daarmee ontstaan ook mogelijkheden om kleine initiatieven met een
(overigens) gering effect op de parkeersituatie, te faciliteren.

In deze herekeningsmethode wordt, zoals vaststuand beleid bínnen de gemeente, geen rekening
gehouden met de auíonome groei van het aatobezií. WeI rekent de gemeente Den Haag met een
maximale parkeerdruk van 90%. Er is dan nog 10% marge om de eventuele groei van het aatobezit
optevangen. Bij het berekenenvan deparkeernormvoornieaw-enverbouwplunnen houdtde
gemeente wel rekening met de gemiddekle groei van het autonome aatobezit van 0,896. Hetfeitelijke
uutobezií in Bezaidenhout-Oost over de afgelopen 4 jaar laat zien dat er in deze wijk sprake is van
een gemiddelde aatonome groei van 0,41% vun het autobezit.

jft
OPBOUWMOGELIJKIIEDEN IN VOORGAANDE BESTEMMINGSPLANNEN
Voorgaande bestemmingsplannen
Het nieuwe bestemmingsplan Bezuidenhout heeft diverse oude bestemmingsplannen vervangen. Voor
een vergelijking van de planologische mogelijkheden voor dakopbouwen, zijn drie oude
bestemmingsplannen van belang, te weten:
Bezuidenhout - Midden (vastgesteld: 02-l l-1981)
Bezuidenhout - Oost (vastgesteld: 10-01-1989)
Bezuidenhout - Noord (vastgesteld: 07-09-20A9)

-

De plangrens van het nieuwe bestemmingsplan Bezuidenhout komt niet overal overeen met de
plangrenzen van de drie hiervoor besproken oude bestemmingsplannen. De overige, oude
bestemmingsplannen die op figuur I te zien zljn, zijn voor het onderzoek niet relevant omdat in die
delen van het bestemmingsplan ofivel geen woningen staan dan wel geen dakopbouwen worden

mogelijk gemaakt.
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Figuur 2: Bolletjeslijn is plangrens niqrwe bestentmíngsplan Bezuidenhout, bruine vlak is (oud) Bezuidenhoul-Oost, paarse
vlak is (oud) Bezuidenhout-Noord, blatme vlak is (oud) Bentidenhout-Midden.

De mogelijkheid tot het ophogen van panden is niet nieuw in Bezuidenhout. In de eerste twee
genoemde bestemmingsplannen, was vergroting van het vloeroppervlak van de onderliggende.ffoning
mogeliik op alle platte daken van woningen voor het gehele dakvlak in de vorm van een kap- of
kapverdieping. De grondslag daarvoor kan gevonden worden in artikel 3,Iid2 van de regels, in
samenhang met de begrippen 'bouwlaag' en 'kap- of kapverdieping' in artikel l. In het begrip 'kap of
kapverdieping' is geen hellingshoek opgenomen voor dakschilden, zodat een hellingshoek van 75
gpaden mogelijk is. Daarbij is een borstwering (doorlopen van de gevel) toegestaan van
onderscheidenlijk I,20 m en 0,20 m waarboven op basis van de Besluit omgevingsrecht, biilage II,
dakkapellen zijn toegestaan2

Verder is er in beide oude bestemmingsplannen binnen de bestemming Woondoeleinden I (art. 5, lid I
r.:*D onder c met de bijbehorende Tabel II) voor een beperkt aantal
gevallen zelfs een verplichting opgenomen om voor delen van

r.:$ítr
q:ont

Figuur 3: Kapverdieping
p I an o I o gi

s
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deze bestemming bij bouwwerkzaamheden een kapverdieping te
realiseren. Dit geldt ook voor een deel van de bebouwing langs
de Carel Reinierszkade. Daarbii is sprake van een verplichte
dakhelling van maximaal 40 graden maar is een borstwering aan
beide zijden van maximaal 1.50 m mogelijk. zeáslhet$sío-Het
oppervlak dat herekent moet worden voor cle parkeernormering
bij een kapverdieping is volgens de NEN25803 normdie de
gemeente hanteert even groot kan-zijft als een dakopbouw op
basis van het nieuwe beStemmingSplan.

eid )

2

Er wordt geen rekening gehouden met de bouwvergrrnning vrije mogelijkheden voor het aanbrengen van dakkappellen.
Echter, ais gevolg van een dakkapel in een schuin dakvlak, kan binnen wel een groter bvo ontstaan waarbij de mirimale stahoogte van 1,5 meter wordt gehaald.
3
Zie pagina 4 voor toelichting NEN 2580 norm
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Zowel in figuur 3 als in figuur 4 is met grijs aangegeven wat het
extra volume is dat vanwege de nieuwe dakopbouwregeling
mogelijk is. De verschillen zijn dus klein. en+€€€l',e{€'+€p
tussen-vrcftirlgeategerieënels
bve en de daarnnee samenhangende toerame van de

@
De meeste gerealiseerde dakopbouwen in de wijk hebben een
hellingshoek tussen de 70-80 graden, zie foto's hieronder.
Figrnr 4: Uifvoering verplichle
kapverdieping oude
p I an o I ogis ch

e mo gel i j kh ei d

\\
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Voor het deel van het plangebied tussen de Bezuidenhoutseweg, Comelis HoutÍnanstraat,
Theresiastraat en Laan van Nieuw Oost-Indië gold het bestemmingsplan Bezuidenhout-Noord.
Dit bestemmingsplan kende al de mogelijkheid voor dakopbouwen met een maximale hoogte van
3,5 meter. Deze woningen mochten niet voor het volledige dakoppervlak een extra dakopbouw
realiseren maar voor maximaal 68% -73% van het dakoppervlak.
Partië Ie h erzienins vsn diverse bestemminssplsnnen klakooboawen)
Nsast de voornoemde drie oude bestemmingsplannen, is er nog een PartiëIe herziening cloor de
raad vastgesteld en in dit kader van belang. Tot 1999 wus het op groncl van dil artikel i, tweede licl
van de plunvoorschriften wel toegestuiln om één utra bouwlaag te bouwen 'mils deze boawlaag het
proJiel van een kapverdieping welke ter plaatse geboawcl kan worden, niet overschrijclt'. Bij een
partiëIe herziening van cliverse bestemmingsplannen is deze bepaling bij raudsbesluit van 22 april
1999 vervallen (onherroepelijk geworden bij besluit van Raad van State van 5 oktober 2000).
Daarbij is slleen de mogelijkheid van een ertra bouwlaug vervallen; een kap of kapverdieping bleef
toegestaan aangezien uit de hegripsomschrijving vsn het bestemmingsplun (artikel I onder m) blijkt
clat een kap of kapverdieping niet valt onder de deJinitie von een houwluag. Deze paríiële herziening
is nog sleeds van kracht voot een aantal gebieclen waar tussentijtls geen nieuw bestemmingsplan is
vastgesteld met een dakopbouwenregeling. Voorgaande uitleg van de impact van de puftiële
herziening is bijvoorbeeld door de Adviescommissie bezwaarschriften (o.a. verleencle
boawvergunning Duchatlelstraat 16-20) en de Saoz (plunschadeverzoekplattsen dakophouwen
Sc henkkade I 2 3 - 1 2 4- I 2 5) geaccepteerd.
De Partiële herziening heeft tot gevolg tlut voor de reulisatie van een dakopboaw (zijnde wel een
bouwlaag) een onthffing vsn het hestemmingsplun verleend dient te worden op basis vun artikel
3.23 llro. Om een ontheffing te motiveren staat het de gemeente vrij om andorme crileriu vast te
stellen. De raud heeft op 23 juni 2011 het beleid dakopbouwen vastgestelcl (rv 85, R15180461) met
rlaarin het íoetsingsksder voor dakopboawen. Dit íoetsingskader wordt momenteel in alle nieuwe
bestemmingsplunnen ovetgenomen, zo ook in Bezuidenhout.
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Daar wuar nog geen nieuw bestemmingsplan in werking
de beoordeling om

onthffing ex artikel3.23

Wro.

is, wordt dit toetsingskader gehunteerd

In het kader van

bij

de vaststelling van het

bestemmingsplan Seinpostcluin heeft de Raad van Stute al geoordeeld dat dit beleidskader niet
als toetsingskader ksn dienen (uitspraak van 28 sagustus 2013, kenmerk
201300657/1/R4).

onredelijk is en

VERGELIJKING OUDE EN NIEU\ryE PLANOLOGISCHE MOGELIJKIIEDEN
Nieuwe bestemminssnlan Bezuidenhout
In het nieuwe bestemmingsplan Bezuidenhout is niet voor alle woningen meer een mogelijkheid voor
dakopbouwen toegekend maar alleen daar waar op de verbeelding een specifieke bouwaanduiding is
opgenomen. De afname vun het aantal planologische mogelijkheden voor opboawen is in sommige
gevallen ingegeven door de uitkomsten van het bezonningsonderzoek, in andere gevallen vanwege een
stedenbouwkundig ongewenste situatie.
Gezien het feit dat in de oude bestemmingsplannen al overal kap- en kapverdiepingen mogelijk waren
met een maximaal bouwvolume zoals in figuur 3 en 4 staat weeÍgegeven, is de dakopbouwmogelijkheid in bestemmingsplan Bezuidenhout niet als een nieuwe ontwikkeling beschouwd. Tijdens
de zitting bij de Afdeling is eehter door de Staatsrasdbenadrukt dat voor die mogelilkheden voor
dakopbouwen die wel resteren, sprake is van een toename in hetfunctioneel woonoppgrvlsfthe*'re
omdat een schuin dakschild niet meer verplicht is maar er een volledige bouwlaag gerealiseerd kan
worden. In die redenefing zou derhalve ook sprake moeten zijn van een toename in de
parkeernorm- tn ngaur 3 en I is met grfi
een iets greter bve

@daad

B erekening toename functioneel (nettol woon opnervluk
Onvoldoende is ter zitling bij de Raad vun State het verschil tussen

bruikboar (netto) vloeroppervlak

en bruto vloeroppervlak erkend. FeiÍ is dat cloor het verschil in schuine of rechte wand, inclerdaad
een iets groterfunctioneel woonoppervlak ontstsat. Uitgaande von een gemiddelde dakhelling van
Tígraden en de laagste borstwertng (0,20m), kan de buitenste 0,4m van de vloer niet als functioneel
woonoppervlak worden aangemerkt omdat daar nog geen sta-hoogte van 1,50m wordt bereikt.
Áangenomen dat de gemiddelde breedíe van een woning maximaal 10m bedraogt, spreken we dus
over een totaal ertrafanctioneel woonoppervluk van (0,4x10) 4m2. lVmr bij een dakopboaw
theoretisch bijvoorbeeld 90m2 toegevoegd kan worden, kon bij een kapverdieping maar mflximaal
86m2 worden toegevoegd. Een verschil van 4.4%. In het geval de dakopboaw een oppervlak van
70m2 heeft, is sprake von een verschil van 5,7'%.

Bij

een gemiddeld oppenlak van een dukopbouw vun 60m2, wordt er vanwege 1426 nieawe
dakopbouwen muximuol 85.560 m2 bruto vloeroppervlak toegevoegd. In de oade situatie konden
2800 panden een kapverdieping krijgen. Rekening houdend met een extrfl oppervlakvun 5,7% bij
een gemiddeld oppervlak van 60m2, konden muximaal 158.424 m2 bruto vloeroppervlak toegevoegcl

worden.

Berekenine toename bruto vloeronpervlak in relutie tot parkeerbeleid
Zoals hiervoor al is opgemerkt, is het voor het bepalen van de parkeereis alleen relevunt wut de
totale ertra bruto oppervlakte is, ongeacht de praktische gebruiksmogelijkheden van die ruimte.
Er zijn in totaal 2079 woningen in Bezaidenhout-Midden wssryan 1670 appartemeníen. Aangezien
op de onderste twee appartementen geen dakophouw gerealiseerd kan worden, wordt 1670 gedeeltl
door 3 = 557 appartementen. Samen met de 409 eengezinswoningen konden er in het verleden op
966 panden een kap- ofkupverdieping. Nu worden er nog maar 61 dokopboawen in dit deel vun
Bezuidenhout planologisch mogelijk gemaakt, een afname van 93,7oÁ .

In Bezuidenhout-Oost zijn in totasl 5157 woningen waarvan 4985 apparíementen. Gedeeld door 3
betekent dat, dat op 1662 appartementen en 172 eengezinswoningen een kap- ofkapverdieping kon
worden geboawd. In het nieuwe bestemmingsplan worclen nog maar 1365 dakopbouwen toegelaten,
een ufname van 25,5%.
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Conclusie

Infunctioneel, bruikbaar b'oonoppervlak is er per pand sprake van een toename van 4r4(% tot 5,7%
procent íen opzichte van een dakopbouw. Dat verschil is verwaorlooshaar ten opzichte vun het
verschil vun het totale oppemlak dat uls gevolg van een dakopbouw of kapverdieping toegevoegd
zou worden en de claormee samenhangende parkeernormering want in totaal wordí met heí nieuwe
bestemmingsplan een afname vsn 72.864 m2 aan opboawmogelijkheden bereikt. Sowíeso is deze
toename niet relevant voor cle beantwoording van de vroag waí het effect is op de parkeersituatie,
aangezíen voor het bepalen van de parkeernorm wordt gerekend met de NEN-2580 norm die
voorschrtjft daí het oppervlak gemeten wordt op vloerniveau langs de buitenomtrek van cle
opgoande scheidingsconstructies en dus niet ulleen voor hetfunctionele woonoppervlcrk

Het thans uiígevoercle nudere onderzoek laat zien dat bij vergelijking van

de

planontwikkelingen

voor opbouwen, er gelet op de afname vsn het uantal opbouwen van respectievelijk 93,7% en
25,50Á, sprake is van een duling van de parkeereis dun von een stijging. In beleidsmatig opzicht is
bepalend dat ingevolge de parkeernotu het totale oppervlak von een opbouw meegenomen wordt in
de berekening, ongeacht of het een functionele woonruimte is. Bij het onderzoek is gekeken naar
een meer dan representatieve invulling vun hetgeen het plan op hel gebied van dakopbouwen

mogelijk mankt. eaarem

Yeer BeztriderÉent l\4idden resteert in vergelijking merde eude bestenxningsplanmegelijkheden;

aag6#gá

tngen-een d1tÉepbeuï/ mog

ijn+as+e"€eria€€+o€name

BESTAURLIJKE LUS: CONCLUSIE
Ter zitting bij de Raad vun Stute heeft tle gemeente erkend dot de netto vloeroppenlakte van een
dakopbouw groter kan zijn dan die vsn een kapverdieping. Aongezien de gevolgen van een
dergeliike vergroting in relalie tot de pwkeersituatie niet in beeld waren gehracht, heeft cle
gemeente opdracht gekregen dit alsnog te onderzoeken en te motiveren.

Uit het voorgaande onderzoek van de oude en nieuwe planologische mogelijkheclen in relatie tot het
parkeerbeleid, volgen drie conclusies :
1. Per saldo is er sprake van een afname vsn het totaal aantal planologische mogelijkheden voor
opbouwen. In Bezuidenhout-Midden kunnen nog maar maximaal 61 panclen een dakopbouw
kriigen, terwijl er 966 panden een kap- of kapverdieping konden krijgen. Een afname van
93,7%.

In Bezuidenhout-Oost konden op 1834 panden

een kap- ofkupverdieping gebouwd worden

terwiil met het nieuwe besíemmingsplan 1365 punden een dukopbouw kunnen krijgen. Een

2.

3.

afname van 25,5%.

Het verschil tussen het netto vloeroppervlak en bruto vloeroppervlak is bij een maximule
gemiddelde breedte van een woning van 10 mete\ 4m2. Uitgaande van een gemiddeld
oppervluk vsn 70m2 en 90m2 ontstaat er 5,7%-4,4% meer netto vloeroppervlak indien een
clakopbouw wordt gebouwcl vun eenzelfde omvang uls een kapverdieping. In absolate uantsllen
worclt er 72.864 m2 mincler vloeroppervlak mogelijk gemaskt in vergelijking met het oucle
bestemmingsplan.
Een toename van het netto vloeroppervlak is in relatie tot de parkeernormen niet relevant. Om
cle parkeereis te bepalen, worclt het volledige vloeroppervlak berekentl conform de bruto
vloeroppervlaMeberekening uit de NEN 2580. Het bruto vloeroppenluk tassen een kap- of
kapverdieping en een clakopbouw is tenminste gelijk en vaak zelfs minder omdil bij een
dukopbouw vaak wordt gekozen voor een dukterras waardoor de clakopbouw niel over het
volledige dakvlak wordt gebouwd.
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Overwegende dot met voorgaancl onderzoek alsnog wordt voldaan asn het zorgvukligheidsbeginsel
cle Algemene wet bestuursrecht, stellen wij ons op het standpunt dat er geen
negatieve gevolgen zijn voor de parkeersituatie als gevolg van de nieuwe plunologische
mogelij kheden voor dakopboawen.
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Aangezien deze OZB-waarde precies valt tussen de wooncategorieën 100-160m2 en >160 m2 uit de Nota
Parkeemormen Den Haag, zijn de aantallen uit deze rij verdeeld volgens een 50'r/o-50o/o verdeelsleutel.
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Tabel 5 maakt dnidetijk dat er als gevelg van de ma;<imale beurvmegeliikheden; geen enkele wening
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Aangezien deze OZB-waarde precies valt tussen de wooncategorieën 100-160m2 en >160 m2 uit de Nota
Parkeemormen Den Haag, zijn de aantallen uit deze rij verdeeld volgens een 50%o-50%o verdeelsleutel.
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Bezuidenhent

PROCEDURE

Bij de voorbereiding van het besluit tot wijziging van het plan hoeft afcleling 3.4 van

de Algemene wet
bestuursrecht niet opnieuw te worden toegepast (het plan behoeft derhalve niet opnieuw ter inzage te
worden gelegd). De Raad van State heeft de raad opgedragen om binnen een termijn van l0 weken de
geconstateerde gebreken te herstellen en het besluit tot wijziging mede te delen aan de Raad van State
en de indieners van de beroepen en het gewijzigde besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze
bekend te maken en mede te delen.
Het college biedt de raad hierbij het bestemmingsplan Bezuidenhout gedeelteli.ik opnieuw ter
vaststelling aan.

STAAT VAN WIJZIGINGEN
Toelichting
o Paragraaf 5.2.7.4. wordt toegevoegd
5.2.7 .4 Dakopbouwen en parkeerbehoefte
Naar aanleiding van een ingediend beroep op het bestemmingsplan, heeft de Raad van State, afdeling
bestuursrechtspraak op 19 februari 2Ol4 een tussenuitspraak gedaan (nr 201308531). Op grond
hiervan dient onderzocht te worden of zich reeds een parkeertekort voordoet en hoe door het plan
mogeliik gemaakte nieuwe ontwikkelingen zich daartoe verhouden. De Afdeling heeft de gemeente op
gedragen om voldoende draagkrachtig te motiveren welke gevolgen een representatieve invulling van
de maximale nieuwe dakopbouwmogelijkheden heeft voor de parkeersituatie in het gebied.
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In de Nota Parkeernormen Den Haag is bepaald dat de parkeerbehoefte aftrankelijk is van de ligging
van de woning in de stad, het soort woning en het bruto vloeroppervlak (bvo) van de woning, verdeeld
over 4 woninggrootte categorieën De Nota parkeernormen schrffi verder voor duí het Al*bruto
vloeroppervlak conform de NEN 2580 norm wordt gemeten op vloerniveau langs rle buitenomtrek
van de opgaande scheidingsconstructies. telt iedere woorrimte mee met een minimale sta heegte

va*-fÉ+e+e*
Met hetrekking tot de invloed van de purkeerbehoefie heschouwt Dde gemeente besehetrY+de
mogelijkheid om dakopbouwen toe te staan in het nieuwe bestemmingsplan niet als een geheel-nieuwe
ontwikkeling, maar als een voortzetting van de bouwmogelijkheden uit de voorgaande
bestemmingsplannen om kapverdiepingen toe te staan. Immers, het hrutovloeroppemlak is het
uitgangspunt volgens de Nota parkeernormen en niet een netto-vloeroppervlak met een minimale
hoogte wuardoor er geen verschil is tussen een dakopbouw met dakschilden en een dakverdieping.

Uit onclerzoek van de oude en nieuwe planologische mogelijkheden in relatie tot het parkeerbeleid,
volgen clrte conclusies:
Per saklo is er sprake van een afname van het totaal aantal planologische mogelijkheden voor
opbouwen. In Bezuidenhoat-Miclden kunnen nog moar maximaal 61 panden een dakopbouw
krijgen, terwijl er 966 panden een kap- of kapverdieping konden krtjgen. Een dname van

1.

93,7%.
Jn Bezuidenhout-Oost konclen op 1834 panden een kap- ofkapverdieping gebouwd worden
terwijl met het nieuwe bestemmingsplan 1365 panden een dakopbouw kunnen krijgen. Een

2.

afname vun 25,59ó.
Het verschil tussen het netto vloeroppervlak en hruto vloeroppervlak is bij een maximale

3.

gemiddelde breedte van een woning van 10 meter,4m2.
Uitgatnde vun een gemiddeld oppemlak vsn 70m2 en 90m2 ontstaat er 5,7%-4,4% meer netlo
vloeroppervlak indien een dakopbouw wordt gebouwd van eenzelfde omvang als een
kapverdieping. In absolute auntallen worclt er 72.864 m2 minder vloeroppervlak mogelijk
gemaakt in vergelijking met het oude bestemmingsplan.
Een toename van het netto vloeroppervlak is in relatie tot de parkeernoÍmen niet relevant. Om
de parkeereis te bepalen, wordl het volledige vloeruppervltk berekend conform de hruto
vloeroppervlakteherekening uit de NEN 2580. Het bruto vloeroppemlak tussen een kap- of
kapverdieping en een dakopboaw is tenminste gelijk en vaak zelfs minder omdat bij een
dakopbouw vaak wordt gekozen eoor een daktenas wuurdoor de dakopbouw niet over het
volledige dskvlak wordt gehouwd.

rffelisweer rverdt bij de meeste nieuwe ddrepbeurvrnegelijkheden een verledige beurvleag van 3;5

velledige dekvlak werderrbebenrvd, Hierdser is sleehts beperktevergreting van de bve megelijk maar

i+inÈi"
weninggreette eategerie, Daarenbeven is sprake van een substantiële afmme rcn het tetaal aantal

ijn+an+e*

geri

íe

everigens in de praktijk neg minder zijn indien ep de dakopbeBw eek vergnnningrrij daka?ellen ziin
ijf€€Y,,e€s#

Veor een teeliehting ep het enderzeek; werdt venvezen naar het rasdsveerstel tet gerviizigd
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'Meerjarenpregramma parkeren in rveengebieden 201 I 201?' (RIS 2695 I l), Op basis van dat

ift
Bezrildenheut eest

rng

r

Bijlege 8 werdt aan de toeliehting van het besterrningsplan teegeveegd

Regels
a

Artikel 22.2.1 onder e wordt de 'specifieke bouwaanduiding
'specifieke bouwaanduiding

a

-

dakopbouw

I

-

dakopbouw' gewijzigd in

en specifieke bouwaanduiding

-

dakopbouw 2'

Aan artikel 22.2.1wordt subJid f toegevoegd onder doomummering van de daaropvolgende
sub-leden: 'ten aanzien van het bouwen van een dakopbouw waarvoor de 'specifieke
bouwaanduiding

-

dakopbouw

2' van toepassing is, kan het bevoegd gezag nadere

eisen

stellen ten aanzien van de situering en de hoogte van de dakopbouw. '

BESLUITVORMING
Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen:
De raad van de gemeente Den Haag,

Gezien het gewijzigde voorstel van het college van22 april2014,
Gelet op de lVet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening,

Besluit:
Met overneming van de door het college in het hiervoor vermelde voorstel aangegeven overwegingen,
welke worden geacht deel uit te maken van dit besluit:
Het vaststellingsbesluit van21 jvni 2013 inzakehet bestemmingsplan Bezuidenhout met inachtneming
van de hier bovenvermelde Staat van Wijzigingen te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 april2014.
De

griffier.

De voorzitter.

Na vaststelling van het Bestemmingsplan Bezuidenhout wordt het identificatienummer van het
bestemmingsplan gewi j zigd van NL. IMRO.05 I 8.BP0204cBezuidenht-5 OVA in
NL.IMRO.05 I 8.BP0204GBezuidenht-5 I VA.
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5.2 Nieuwe ontwikkelingen
Het bestemmingsplan Bezuidenhout maakt de volgende
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Plan:

Status:
Plantype:
IMRO-idn

Bezuidenhout
vastgesteld
bestemmingsplan
NL. IM RO.05 18.

BP0204GBezuidenht-5 1VA

ontwikkelingen mogelijk:

.
.
.
5.2.

de mogelijkheid om dakopbouwen te realiseren op de bebouwing in een groot gedeelte van
Bezuidenhout-oost en voor een klein deel in Bezuidenhout-midden;
minimaal vijf bouwlagen;
mogelijke functie wijzigingen van een aantal kantoren op kantoren locaties naar gemengde functies
waaronder wonen;

I Johannus

Camphuijsstraat

Op de locatie Johannus Camphuijsstraat 163 a en 163 b is een postsorteercentrum van TNT gevestigd
(geweest). De eigenaar van deze locatie heeft een woningbouwplan ontwikkeld met 16 woningen en een
half verdiepte parkeergarage. Deze ontwikkeling past binnen het beleid om woningbouw in de stad te
stimuleren op vrijkomende (bedrijfs) locaties binnen woongebieden. Het drielaagse woongebouw is direct
als woonbestemming in het bestemmingsplan opgenomen. Voor de betreffende ontwikkeling is een
anterieure overeenkomst gesloten en zijn noodzakelijke onderzoeken verricht.
Voor deze ontwikkeling is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, zie Biilaoe 2 Akoestisch onderzoek Joh.
Camohuiisstraat . Uit dit onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden. Een
hogere grenswaardeprocedure is derhalve niet nodig.

5.2.2 Spaa rwaterstraat
Aan de Spaarwaterstraat ligt tussen deze straat en de Bezuidenhoutseweg een groot onbebouwd
binnenterrein. In het vigerende bestemmingsplan heeft dit terrein een woonbestemming maar op het
terrein is geen bebouwing voorzien. In 2008 was sprake van een initiatief (dd. 08-01-2008, RIS 151606)
voor een appartementencomplex met 24 woningen maar dit initiatief heeft niet tot realisatie geleid.
Op de locatie wordt thans bebouwing mogelijk gemaakt met als randvoorwaarden:

r
.
.
.

maximaal 24 woningen;
bebouwingsdichtheid 35-4Oo/o, bouwhoogte: max. 11 meter;
parkeren op eigen terrein (maximaal 50 plaatsen op maaiveld en in gebouwde voorziening);
ontsluiting van het terrein via de bestaande ingang aan de Spaarwaterstraat.

Deze deze ontwikkeling is tevens in het geluidsonderzoek meegenomen, zie Biilaoe 3. Uit dit onderzoek

blijkt dat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden. Een hogere grenswaardeprocedure is
derhalve niet nodig mits aan de gevelzijden nabij de Bezuidenhoutseweg een geluidswerende voorziening
wordt aangebracht.

5.2.3 Wijzigingsbevoegdheid 1 KPN-kavel
Het terrein van de KPN aan de Louise Henriettestraat / Prinses Marijkestraat en de locatie naast de KPN
aan de Prinses Beatrixlaan heeft in het hiervoor geldende bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijven Uit te werken'. Het uit te werken programma omvat de bouw van 10.000m2 kantoren tot een hoogte van
70 meter aan de Prinses Beatrixlaan en het realiseren van bebouwing aan de Louise Henriettestraat /
Prinses Marijkestraat tot een hoogte van 18 meter alsmede een Onderdeel van dit gebied is ook het
gebouw van de telefooncentrale en de zendmast van 132 meter.

In de afgelopen jaren is de locatie mede door de ontwikkeling in de telecomsector niet tot ontwikkeling
gekomen. De telecomsector heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt waardoor o.a. de
telefooncentrales door ict-ontwikkelingen veel minder oppervlak behoeven en daardoor ruimten leeg
komen te staan of aan de markt worden aangeboden voor andere functies. Er is in de planperiode dus
geen gebruik gemaakt van de uitwerkingsverplichting.
Het eigendom van de 'KPN-kavel' aan de Prinses Beatrixlaan is in andere handen gekomen; deze
eigenaren willen met een gewijzigd programma de hele locatie herontwikkelen. Voor de locatie aan de

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documentsA{L.IMRO.05l8.BP02O4GBezuidenht-5...
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Prinses Beatrixlaan zijn stedenbouwkundige kaders geformuleerd (zie Biilaoe 4), voor het deel waarop de
telefooncentrale is gelegen worden ook nieuwe kaders geformuleerd.

Uitgangspunt in de herontwikkeling is de hoogteopbouw welke in hetvigerende plan is aangegeven:

.
.

een zone met een plint waarboven een bebouwing in de vorm van dwars op de Prinses Beatrixlaan
staande 'torens' met een hoogte van ca. 70m;
een zone waarbinnen het huidige gebouw van de telefooncentrale is gelegen met een hoogte van

.
.
.

aan de Louise Henriettestraat een bouwhoogte van l8m.
een zendmast (exclusief de antenne) van 110m.
het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan

47m en

70o/o

In het bestemmingsplan is genoemde uitwerkingsplicht niet meer opgenomen maar gezien de
herontwikkelingen voor het hele gebied vervangen door een wijzigingsbevoegdheid om binnen de
geschetste bouwmassa's de mogelijkheden die het vigerende plan bood alsnog te realiseren aangevuld
met woningen.
Programma:

.
.
.
.
.
.
.
.

bedrijven (o.a. nutsbedrijven);
detailhandel en dienstverlening;
horeca t/m categorie 3 m.u.v. een hotel'
niet meer dan 10.000m2 BVO kantoren;
maatschappelijke voorzieningen;
sport;
wonen en
parkeren (gebouwde parkeervoorziening niet zichtbaar vanaf de Prinses Beatrixlaan)

Voor deze ontwikkeling is een globaal geluidsonderzoek uitgevoerd, zie Biilaoe 3, Uit dit onderzoek blijkt
dat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden indien gebouwd wordt in overeenstemming met de
wijzigingsregels. Betreffende voorwaarden zijn als wijzigingsvoorwaarden opgenomen in het
bestemm ingsplan.

5.2.4 Wijzigingsbevoegdheid 2 Carolina van Nassaustraat

/

Koningin Sophiestraat

Het KPN-bedrijfsgebouw aan de Carolina van Nassaustraat / Koningin Sophiestraat is een van de vele
locaties van de KPN die mogelijk voor herontwikkeling in aanmerking komen. Voor deze locatie ís een
bebouwingsstudie verricht uitgaande van een vier- tot vijflaagse appartementenblok met ondergronds
parkeren. Het naastliggende bedrijfsbebouwing kan ook in de ontwikkeling worden betrokken. Om de
bebouwing mogelijk te maken is een wijzigingsbevoegdheid in het plan opgenomen. De
wijzigingsbevoegdheid gaat uit van :

.
.
.

maximaal 35 woningen
bebouwingsdichtheid ca 50o/o, bouwhoogte aan de Koningin Sophiestraat 10-11m en aan de
Carolina van Nassaustraat 13 meter oplopend naar 16 meter aan de zijde van de Schenkkade
parkeren op eigen terrein in een gebouwde voorziening ontsloten aan de Koningin Sophiestraat

Deze ontwikkeling is in het genoemde geluidsonderzoek onderzocht, zie Biilaoe 3. Hieruit blijkt dat de
voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden. Een hogere grenswaardeprocedure is derhalve niet nodig

5. 2.

5 Ontwi kkelmogel ij kheid Kon i nkl ijk Conservatori u m

Op de hoek van de Prinses Beatrixlaan en de luliana van Stolberglaan is het Koninklijk Conservatorium
gevestigd. De huisvesting van het Koninklijk Conservatorium is onderdeel van de ontwikkeling in het
Spuiforum; een nieuw centrum voor muziek, dans, evenementen en ontmoetingen waarin het Lucent
Danstheater, de Dr. Anton Philipszaal en het Koninklijk Conservatorium worden samengebracht (20172018). Indien het Koninklijk Conservatorium naar het Spuiforum verhuist, ontstaat er de mogelijkheid om
op de locatie in het Bezuidenhout nieuwe functies te realiseren.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents^ll.IMRO.0518.BP0204GBezuidenht-5... 28-11-2018
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In het stedenbouwkundig plan voor het Beatrixkwartier (rv 151/1991) wordt uitgegaan van bebouwing in
een gebogen verloop van de rooilijnen langs de Prinses Beatrixlaan vanaf de luliana van Stolberglaan tot
aan de gemeentegrens met Leidschendam - Voorburg. In de inrichting van de openbare ruimte wordt het
gebogen verloop ook als leidraad gehanteerd waardoor een continu straatprofiel over de hele lengte wordt
gerealiseerd. Het beeld van het straatprofiel wordt mede versterkt door een stedelijke plint (variërend in
hoogte tussen t2 en 25 meter) met daarin de entrees van de bebouwing. Dwars op het gebogen verloop
zijn gebouwen geprojecteerd met hoogten tot 70m.

5.2.6 Wijzigingsbevoegdheid specifiek Kantoren omzetten naar o.a wonen
In de Kantorenstrategie wordt in Bezuidenhout onderscheid gemaakt tussen de omgeving direct aan de as
Prins Clauslaan - Prinses Beatrixlaan en Schenkkade en het overig deel van Bezuidenhout. Daar de zone
Prins Clauslaan - Prinses Beatrixlaan en Schenkkade een goede kantorenlocatie is, wordt in de
'Kantorenstrategie' ingezet op behoud van de aanwezige kantoren. In het overig deel van het
Bezuidenhout kunnen de kantoorgebouwen voor meerdere doeleinden geschikt gemaakt worden, vooral
voor herbestemmen / herontwikkelen naar woningen. Gelet op het voorafgaande wordt in het
bestemmingsplan de mogelijkheid opgenomen om buiten de zone Prins Clauslaan - Prinses Beatrixlaan en
Schenkkade de huidige kantorenbestemming te verruimen met wonen en enkele andere functies.

5.2.7 Extra bouwlagen

5.2.7.1Vijf lagen
Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven volgt uit de structuurvisie en de agenda voor de Haagse Verdichting
dat langs doorgaande wegen en groen wordt uitgegaan van vijf bouwlagen.
De Bezuidenhoutseweg, de Juliana van Stolberglaan in Bezuidenhout-midden, de Laan van Nieuw Oost
Indië, de Prinses Beatrixlaan en de Schenkkade, zijn volgens de Structuurvisie onderdeel van doorgaande
wegen en komen vanuit de Agenda van de Haagse Verdichting in aanmerking voor bebouwing in minimaal

vijf bouwlagen.
De Bezuidenhoutseweg is een weg met een beeld ondersteunend straatensemble. Omdat de
oorspronkelijke aanleg en het architectuurbeeld hier nog in hoge mate herkenbaar en een groot aantal
panden al een hoogte hebben tussen de 12 en 17 meter met uitschieters tot 22meter, valt deze weg al
binnen de categorie "minimaal vijf bouwlagen'. Dit laatste geldt ook voor de Juliana van Stolberglaan. De
Laan van Nieuw Oost Indië valt gedeeltelijk binnen de zone die aangegeven was in de
wederopbouwplannen waarbij bebouwing van meer dan 15 meter hoog is gerealiseerd. Verhoging van de
niet verwoeste bebouwing met hoogten tussen de 12 en 15 meter komt mede vanuit de ensemblewaarde
aan beide zijden. De Prinses Beatrixlaan valt binnen de hoogbouwzone van Den Haag.
De Schenkkade (binnen het plangebied) valt in twee delen uiteen; het deel tussen de Koningin
Sophiestraat en de Laan van Nieuw Oost Indië heeft een zekere ensemblewerking bestaande uit drie
bouwlagen soms voorzien van een kaplaag. Een deel van deze reeks panden hebben een hoogte van ca 12
meter waardoor met een toevoeging van een bouwlaag in de vorm van een dakopbouw de 15 meter al
wordt gerealiseerd; dit is rechtstreeks mogelijk gemaakt. De bebouwings tussen de Koningin Sophiestraat
en de Jacob Mosselstraat bestaat uit eengezinswoningen in twee bouwlagen met recentelijke
dakopbouwen; een derde bouwlaag is goed voorstelbaar en dit is rechtstreeks mogelijk gemaakt. Het deel
tussen de laan van Nieuw Oost Indië en de Carel Reinierskade bestaat uit bebouwing van het type
portieketage woningen in drie bouwlagen. Ophoging tot minimaal vijf bouwlagen is binnen de planperiode
niet voorstelbaar maar daarintegen behoren dakopbouwen (over het gehele dakvlak) wel tot de
mogelijkheden; dit is rechtstreeks in het bestemmingsplan opgenomen.

5.2.7.2 Dakopbouwen
Uitgangspunt is dat dakopbouwen in de hele stad zijn toegestaan, tenzij het stedenbouwkundig niet
verantwoord is. Per bestemmingplangebied wordt een duidelijke stedenbouwkundige afweging gemaakt
waar dakopbouwen wel en niet mogelijk worden gemaakt. Dit kader biedt zowel voor potentiële
aanvragers als voor omwonenden duidelijkheid waarom er wel of geen dakopbouw wordt toegestaan. Bij
deze stedenbouwkundige verantwoording spelen de volgende aspecten een rol :

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documentsÀll.IMRO.0518.BP0204GBezuidenht-5... 28-ll-2018
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o Straatprofielen:voldoende ruim om dakopbouwen aan één of twee kanten toe te voegen;

.
.

.

Binnenterreinen: voldoende maat;
Dakvormen: dakopbouwen liggen het meest voor de hand bij platte daken en zeer flauw hellende
daken (vlieringen; geen stahoogte). Ook bij schuine daken worden dakopbouwen echter niet
uitgesloten;
Ensemblewaarde: hier wordt met name gekeken naar de stedenbouwkundige samenhang.

In het deel Bezuidenhout-oost (deel tussen Laan van Nieuw Oost Indië en de Carel Reinierskade en in een
deel van Bezuidenhout-midden is een bezonningsonderzoek (zie Biilaqe 5) verricht waarbij uitgegaan is
van minimaal 2 uur mogelijke bezonningsuren op 19 februari het een bezonningshoek van meer dan 10
gr. Als maatgevend berekeningspunt is uitgegaan van de onderste woning op een punt op 75cm hoogte op
het midden van de gevel. Het bezonningsonderzoek is in twee fasen opgesplitst. In eerste instantie is
uitgegaan van een volledige bebouwing van het dakvlak tot een hoogte van 3,50 meter, in de tweede fase
is een optimalisatie verricht waarbij het dakvlak van de dakopbouw zover is teruggelegd opdat de
woningen die onder de norm terecht kwamen, toch de minimale bezonningsduur houden. Dit hoeft niet te
betekenen dat de opbouw beperkt is tot een rechthoekig object, de mogelijkheid op de opbouw met
schuine dakhellingen te voorzien blijft tot de mogelijkheden behoren.
Uit Biilaqe 5 is de conclusie te trekken dat op een groot deel van de bebouwing in deze buurt een
dakopbouw stedenbouwkundig mogelijk is. Slechts op een klein deel is geen tot gedeeltelijke bebouwing
mogelijk. De mate van achteruitgang in bezonning is in het merendeel van de gevallen niet meer dan 3035o/o.

In het bezonningsonderzoek wordt uitgegaan van een dakopbouw met een maximale hoogte van 3,5
meter.
De straten in het deel van Bezuidenhout ten oosten van de laan van Nieuw Oost Indië hebben nagenoeg
allemaal een profiel van minimaal 12 meter breedte en een bouwhoogte tot 11 meter. In deze straten is
stedenbouwkundig bezien, een bebouwingshoogte van 9 meter tot 12 meter toelaatbaar.

Afhankelijk van de bezonning wordt uitgegaan, dat in principe alle woningen met een plak dak van drie
bouwlagen of minder in aanmerking komen voor een dakopbouw.
De straten in het gebied tussen Bezuidenhoutseweg en Theresiastraat hebben een breed profiel van
73 - 17m en een bouwhoogte tussen de 10 en 12m. Op de bebouwing is gezien het straatprofiel en de
maat van het binnenterrein nagenoeg overal een dakopbouw mogelijk. Daarbij wordt een teruglegging aan
de achterzijde wenselijk geacht. In de Cornelis v.d. Lijnstraat wordt aan de voorzijde een teruglegging van
de oostelijke gevelwand van de opbouwen vanuit de ensemblewaarde van de straat voorzien.

In het gebied tussen de Theresiastraat en Juliana van Stolberglaan - Loudonstraat bestaat de
bebouwing voor het grootste deel uit drielaagse appartementen vaak ontsloten via het 'Haagse portiek'.
Op deze bebouwing zijn opbouwen toegestaan. Gezien de al in het plangebied aanwezige dakopbouwen
met een afschuining aan de voorzijde en een teruglegging van de achtergevel t.b.v. een terras, is het
stedenbouwkundige beeld met schuine kappen aan de voorgevelzijde in deze straten inpasbaar mede uit
het oogpunt van bezonning van de tegenoverliggende gevels. Bovendien doet deze verschijningsvorm
recht aan de mogelijkheid voor een dakopbouw in het vigerende bestemmingsplan.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/f{L.IMRO.0518.BP0204GBezuidenht-5...
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Joan Maetsuykerstraat, dakopbouw in de vorm van een kaplaag

In het gebied tussen de Loudonstraat en de Schenkkade zijn dakopbouwen mogelijk maar door de
situering van de bouwblokken wordt de maat van de opbouw enigszins beperkt. Vanwege de bezonning is
in een aantal straten een teruglegging aan de voorzijde noodzakelijk maar ook aan de achterzijde van
sommige straten is een teruglegging noodzakelijk.

van Reesstraat, gerealiseerde dakopbouwen

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documentsAtrL.IMRO.0518.BPO204GBezuidenht-5... 28-ll-2018
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In het gebied rondom de Jacob Mosselstraat en de Koningin Sophiestraat is, gezien het straatprofiel
het verhogen van de bouwmassa met dakopbouwen goed mogelijk. De maat van de binnenterreinen en de
bebouwing op deze binnenterreinen laten een ophoging op de bebouwing overal toe. Mede gezien de
ensemblewaarde van de verschillende vormen van bebouwing in deze straten, worden alleen
dakopbouwen toegestaan op de bebouwing van de zuidwestzijde van de Jacob Mosselstraat tussen de
Schenkkade en Louise de Coligneystraat en twee woningen aan de Koningin Sophiestraat.
Buiten de voornoemde straten en pleinen zijn in het plangebied geen dakopbouwen toegestaan.

5.2.7 .3 excessenregel i ng
Voor die daken waar op basis van het bezonningsonderzoek in de tweede fase een optimalisatie is verricht
en waar ten opzichte van de voorgevellijn een zodanig grillig patroon is ontstaan om de minimale
bezonningsduur te behalen is de excessen regeling opgenomen, volgens de gemeentelijk vastgestelde
handelswijze 01I/(RIS180461. Op deze wijze is middels een nadere eisen regeling ten aanzien van de
stuering en de hoogte een dakopbouw mogelijk met inachtneming van een eenduidig straatbeeld
(ensemble waarde). Dit is middels de aanduiding [sba-dob2] op de plankaart opgenomen.

5.2.7.4 Dakopbouwen en parkeerbehoefte
Naar aanleiding van een ingediend beroep op het bestemmingsplan, heeft de Raad van State, afdeling
bestuursrechtspraak op 19 februari 2074 een tussenuitspraak gedaan (nr 201308531). op grond hiervan
dient onderzocht te worden of zich reeds een parkeertekort voordoet en hoe door het plan mogelijk
gemaakte nieuwe ontwikkelingen zich daartoe verhouden. De Afdeling heeft de gemeente op gedragen om
voldoende draagkrachtig te motiveren welke gevolgen een representatieve invulling van de maximale
nieuwe dakopbouwmogelijkheden heeft voor de parkeersituatie in het gebied.
In de Nota Parkeernormen Den Haag is bepaald dat de parkeerbehoefte afhankelijk is van de ligging van
de woning in de stad, het soort woning en het bruto vloeroppervlak (bvo) van de woning, verdeeld over 4
woninggrootte categorieën. De Nota parkeernormen schrijft verder voor dat het bruto loeroppervlak
conform de NEN 2580 norm wordt gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande
scheid

i

n

gsconstructies.

Met betrekking tot de invloed van de parkeerbehoefte beschouwt de gemeente de mogelijkheid om
dakopbouwen toe te staan in het nieuwe bestemmingsplan niet als een nieuwe ontwikkeling, maar als een
voortzetting van de bouwmogelijkheden uit de voorgaande bestemmingsplannen om kapverdiepingen toe
te staan' Immers, het brutovloeroppervlak is het uitgangspunt volgens de Nota parkeernormen en niet
een netto-vloeroppervlak met een minimale hoogte waardoor er geen verschil is tussen een dakopbouw
met dakschilden en een dakverdieping.
Uit onderzoek van de oude en nieuwe planologische mogelijkheden in relatie tot het parkeerbeleid, volgen
drie conclusies:

1. Per saldo is er sprake van een afname van het totaal aantal planologische mogelijkheden voor
opbouwen. In Bezuidenhout-Midden kunnen nog maar maximaal 61 panden een dakopbouw krijgen,
terwijl er 966 panden een kap- of kapverdieping konden krijgen. Een afname van 93,7o/o.
In Bezuidenhout-Oost konden op 1834 panden een kap- of kapverdieping gebouwd worden terwijl met het
nieuwe bestemmingsplan 1365 panden een dakopbouw kunnen krijgen. Een afname van 25,5o/o.
2. Het verschil tussen het netto vloeroppervlak en bruto vloeroppervlak is bij een maximale gemiddelde
breedte van een woning van 10 meter, 4m2.
Uitgaande van een gemiddeld oppervlak van 70m2 en 90m2 ontstaat er 5,7o/o-4,4olo meer netto
vloeroppervlak indien een dakopbouw wordt gebouwd van eenzelfde omvang als een kapverdieping. In
absolute aantallen wordt er 72.864 m2 minder vloeroppervlak mogelijk gemaakt in vergelijking met het
oude bestemmingsplan.
3. Een toename van het netto vloeroppervlak is in relatie tot de parkeernormen niet relevant. Om de
parkeereis te bepalen, wordt het volledige vloeroppervlak berekend conform de bruto
vloeroppervlakteberekening uit de NEN 2580. Het bruto vloeroppervlak tussen een kap- of kapverdieping
en een dakopbouw is tenminste gelijk en vaak zelfs minder omdat bij een dakopbouw vaak wordt gekozen
voor een dakterras waardoor de dakopbouw niet over het volledige dakvlak wordt gebouwd.

http:i/www.ruimtelijkeplannen.nl/documents^ll.IMRO.0518.BP02O4GBezuidenht-5... 2g-lI-201g
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AANGETEKEND
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Est, 9 juni 2014

Betreft:

zienswijze

bestuursorgaan:

appellant:

tegen aanpassing bestemmingsplan naar aanleiding
van uitspraak in zaak 20130853VR6
(vaststelling bestemm ingsplan Bezuidenhout)
Raad van de gemeente Den Haag
Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
Johannes Camphuijsstraat 25, 2593 CH, Den Haag

Geachte Afdeling,
Hiermee ontvangt u namens mijn cliënt, Stichting Wijkberaad Bezuidenhout, hierna appellant, haar
zienswijze inzake het besluit van de raad van de gemeente Den Haag waarin, in opdracht van uw
Afdeling, de in het bestemmingsplan geconstateerde gebreken zijn hersteld.
Gang van zaken naar aanleiding van de tussenuitspraak

1.

ln zijn tussenuitspraak dd. L9 februari 2014 heeft uw Afdeling de raad - kort weergegeven - opgedragen de in het bestemmingsplan geconstateerde gebreken met betrekking tot het inzichtelijk maken van de parkeergevolgen van de mogelijk gemaakte dakopbouwen te herstellen.

2.

De raad heeft echter tevens artikel 22.2.L gewijzigd teneinde, zo wordt toegelicht, een fout in
deze bepaling te herstellen. De raad heeft daarbij nagelaten de Afdeling te verzoeken deze wijziging te voegen bij de door de Afdeling opgedragen wijzigingen c.q. aanvullingen.
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Bezwaren van appellant tegen de herstelde gebreken en de aangebrachte wijzigingen

3.

Het herstellen van deze door de raad zo genoemde "fout" valt buiten de opdracht die de Afdeling
in zijn tussenuitspraak heeft gegeven. De planwijziging door de raad van 24 april 2014 dient naar
het oordeel van appellant alleen al om deze reden door de Afdeling te worden vernietigd.

4.

Subsidiair herhaalt appellant zijn bezwaren tegen het mogelijk maken van dakopbouwen bij cultuurhistorisch waardevolle panden waaronder de Co-Brandeswoningen aan de Juliana van Stolberglaan en woningen aan de Carel Reinierszkade, die onderdeel uitmaken van de bestemming
Wonen-2 in artikel 22.2.7.
ln de tussenuitspraak heeft de Afdeling dit onderdeel van het beroep gepasseerd wegens het
ontbreken van een feitelijke grondslag {overweging 4). Die feitelijke grondslag herleeft bij genoemde aanpassing. Appellant verzoekt de Afdeling zijn beroep op dit onderdeel dan alsnog gegrond te verklaren.

5.

Voorts bevatten de berekeningen van de raad diverse feitelijke onjuistheden, onjuiste aannames
en rekenfouten. Appellant wenst die hieronder toe te lichten.
De parkeergevolgen van het bestemmingsplan

6.

Naar aanleiding van de tussenuitspraak is de toelichting op het bestemmingsplan aangevuld met
paragraaf 5.2.7.4 inzake de invloed van de mogelijk gemaakte dakopbouwen op de parkeerbehoefte.

Appellant heeft de volgende bezwaren tegen deze paragraaf.

7.

De raad stelt allereerst dat de mogelijkheid van dakopbouwen in het nieuwe bestemmingsplan
geen nieuwe ontwikkeling is maar een voortzetting van artikel 3, lid 2 van de oude bestemmings-

plannen.

Artikel 3 lid 2 van de oude bestemmingsplannen luidde: "De in het plan toegelaten maximum
goothoogte en het maximum aantal bouwlagen mogen worden overschreden ten behoeve van
de bouw van één extra bouwlaag, mits deze bouwlaag het profiel van de kapverdieping, welke
ter plaatse gebouwd kan worden, niet overschrijdt".
Dit betoog is feitelijk onjuist.

8.

Genoemd artikel 3lid 2, is immers bij de partiële herziening van diverse bestemmingsplannen
(dakopbouwen) van 22 april 1999 in een groot aantal Haagsche bestemmingsplannen, waaronder het Bezuidenhout-Midden en -Oost, geschrapt. ln de toelichting bij die herziening wordt
vermeld dat individuele dakopbouwen voor het straatbeeld te ontsierend zijn gebleken.
Nu in het oude plan derhalve geen kapverdiepingen waren toegestaan, is er in het nieuwe plan
geen sprake is van een afname van het aantal mogelijke dakopbouwen, zoals wordt gesteld,
maar van een substantiële toename.

9.

Naar het oordeel van appellant is voorts een kapverdieping niet gelijk te stellen met een dakopbouw: dat blijkt duidelijk uit de tekening op pagina 54 van de toelichting bij het bestemmingsplan.
Zie ook overweging 6.4, slotzin 1e alinea, van de tussenuitspraak.

10. ln het raadsvoorstel m.b.t. de thans voorliggende wijziging heeft het College het bestaan van
bovengenoemde partiêle herziening dakopbouwen alsnog erkend, maar vervolgens gesteld dat
na L999 dakopbouwen konden blijven worden vergund met een afwijking van het bestemmingsplan.
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Deze redenering snijdt echter geen hout, aangezien het in de tussenuitspraak gaat om de mogelijkheid van dakopbouwen in het bestemmingsplan zelf en niet via buitenplanse afwijking.

L1. Ook het in het raadsvoorstel aangevoerde argument dat het begrip "kapverdieping" nog steeds
omschreven in artikel 1(begripsbepalingen) snijdt naar het oordeel van appellanten geen hout.
De mogelijkheid van kapverdiepingen wordt immers níet geregeld in de begripsomschrijvingen
maar in de planregels onder Wonen-1 en volgende artíkelen.

is

L2. Appellant hecht eraan een aantal zaken, voor de duidelijkheid per separate bijlage, te onderbouwen, waaronder de kwantitatieve gegevens ten aanzien van het parkeren.
Deze gegevens wijzen wel degelijk op een toename van de parkeerbehoefte die onaanvaardbaar
ís

voor Bezuidenhout.

Appellant vindt op grond daarvan dat de raad niet in redelijkheid tot zijn beslissing in deze heeft
kunnen komen. Verderop is als bijlage daarom een aantal relevante zaken nader toegelicht:

A. Verschil tussen netto en bruto-vloeroppervlak
B. Oude en nieuwe planologische mogelijkheden in relatie tot het parkeerbeleid
C. Parkeren, parkeermeting, aantallen en oplossingen
D.

Dakopbouwen: totalen, cijfers en tegenstrijdigheden

E.

De gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan

tov parkeren

Kortheidshalve verwijst appellant naar de hierna toegevoegde onderbouwingen.
Conclusie

L3. Het college heeft de raad van onjuiste informatie voorzien en daarmee heeft de raad feitelijk
onjuiste informatie gebruikt voor de bepaling van de gevolgen van de in het bestemmingsplan
mogelijk gemaakte dakopbouwen voor de parkeerbehoefte. Daarmee heeft de raad onmogelijk
kunnen voldoen aan de opdracht in de tussenuitspraak tot herstel van de door uw Afdeling geconstateerde gebreken.
14. Appellant verzoekt uw Afdeling het op 19 juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan Bezuidenhout
te vernietigen voor zover het betreft de mogelijkheid van dakopbouwen, en wel om de hierboven genoemde redenen.
L5. AppellantverzoektuwAfdelingvoortsdeplanwijzigingvan
verwijzing naar het gestelde hierboven.

24april 2OL4te vernietigen, met

Hoogachtend,
Namens Stichting Wijkberaad Bezuidenhout,

Mr. ir. A. Van Kessel
Zadelhoff & Van Kessel BV
Wagenmakers Erf L2
4191 NX Est
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BIJLAGEN : INHOUDEIIJKE ONDERBOUWINGEN

A.

Verschil tussen netto en bruto-vloeroppervlak

16. Ten aanzien van de toegevoegde paragraaf 5.2.7.4 (RlS 277207 pagina 14): De Nota Parkeernormen wordt door de gemeente aangehaald met het oog op de bruto oppervlakte van een woning
ten opzichte van de parkeerbehoefte. De gemeente claimt dat de Nota parkeernormen voorschrijft dat het vloeroppervlak conform NEN2580 gemeten wordt op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies.
Er is volgens ons een tegenstrijdigheid in deze. De Nota Parkeernormen van de gemeente Den

Haag vermeldt heel stellig op blz.12
meten zal worden.

lL3/t8/19145 dat er achter de voordeur van de woning ge-

Dit staat haaks op de bewering in artikel 5.2.7.4.

B. Oude en nieuwe planologische mogelijkheden in relatie tot het parkeerbeleid
1"7. De drie conclusies uit het onderzoek van de oude en nieuwe planologische mogelijkheden in

relatie tot het parkeerbeleid bevatten diverse feitelijke onjuistheden.
Conclusie 1 De gemeente rekent voor dat er in Bezuidenhout-Midden 966 panden een kap- of
kapverdieping konden krijgen. Dit is controleerbaar onjuist.
Er zijn door de gemeente in eerdere stukken 409 eengezinswoningen benoemd. Van deze eenge-

zinswoningen hebben er 201 al sinds de bouw een kap- of kapverdieping. Bouwperiode van deze
woningen is 1900 tot 1960.
Bij de overgebleven 1670 appartementen blijken er 997 al een kap- kapverdieping te hebben
vanaf de bouwperiode 1950-1950 of zijn onderdeel van nieuwbouw van de laatste 20 jaar in
hoogbouw flats(WTC woningen) of hogere complexen zoals Centre Court.

Dit betekent voor appartementen een aantal van 1670 minus 997 dus 673 stuks.
Op niet alle woningen van deze 673 kan een dakopbouw want 2/3 is een parterre of eerste verdieping woning in een 3 laags gebouw. Rekenkundig is het dan 673/3= 224.
Het totaal met de overgebleven 208 eengezinswoningen is dan 224 + 2O8 = 432.

Dit betekent een afname van 55% in de aanname van de gemeente. Een dusdanig grote fout in
de aanname voor staving van de bewering lijkt ons niet de basis voor een feitelijk juiste beslissing.

Op basis van voorgaande betreffende Bezuidenhout-Midden is niet de moeite genomen om een
gelijke berekening te maken voor Bezuidenhout-Oost, aannemende dat de gemeente dezelfde
methode gebruikt heeft en dus een foutief resultaat heeft gebruikt.
Conclusie 2 Deze berekening kan onmogelijk correct zijn in het licht van fouten die gemaakt zijn
bij conclusie 1"
Conclusie 3 De gemeente geeft hier aan dat conclusie 1 en 2 niet benoemd hoeven te worden,
immers om de parkeereis te bepalen is de oppervlakte berekening conform NEN 2580 bepalend
en deze zal een gelijk resultaat geven bij kap- of kapverdieping en een dakopbouw.
Maar zoals beschreven in 2.2.l verklaard de nota parkeernormen juíst dat er achter de voordeur

wordt gemeten en er dus wel een verschil moet zijn.
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C. Parkeren, parkeermeting, aantallen en oplossingen

1.

Als de raad gebruikt maakt van de zogenaamde oude en nieuwe oppervlaktes van de bestemmingsplannen dan zou een vergelijk van de oude en huidige parkeereis gebaseerd op de oude en
nieuwe parkeernormen ook onderdeel hebben moeten uitmaken van de argumentatie.

2.

ln bijlage L van het oude bestemmingsplan wordt in tabelvorm weergegeven dat er in 1999 ten
aanzien van de parkeernorm reeds een tekort was van 1594 parkeerplekken.

3.

Op basis van de huidige nota parkeernormen had dan vermeld moeten worden dat er nu een
is van 2250 parkeerplekken. Zelfs als de gemeente er in slaagt de vermelde 495 nieuwe
parkeerplekken te realiseren dan nog is er een tekort van 1755 parkeerplekken. Dit is nog zonder
de verhoging met de parkeereis door de 1426 dakopbouwen. Dit alles gebaseerd op parkeernormen(zie berekening bijlage 1)

tekort

4.

Op bladzijde 5 in de eerste regel van RIS 27L207 vermeldt de raad dat de gemeente in actie komt

alsdeparkeerdrukopstraatboven de90% komt.Feitisdatdezedrukeraljarenisendatinal
die jaren er geen of te weinig actie vanuit de gemeente ís geweest om het parkeerprobleem
adequaat op te lossen. Appellant heeft daarover meermaals geklaagd bij het verloren gaan van
parkeerplaatsen en zelfs het verzoek gedaan om tijdelijke parkeerplaatsen langs de Juliana van
Stolberglaan te permanent te maken.

5.

ln haar begeleidende brief (RlS 27L2071aan de gemeenteraad stelde het college op bladzijde 5
dat er in Bezuidenhout-Oost ongeveer 3200 legale parkeerplaatsen zijn. ln haar eigen parkeermonitor is een aantal van 3134 benoemd. Dus niet ongeveer maar feitelijk, en een verschil van
66 plaatsen. (zie parkeermonitor RIS 27L2O7 bijlage 2)

6.

Vervolgens is vermeld ( R1S271207) dat er ook nog 150 parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezígzijn. Onderbouwing van dit cijfer ontbreekt echter; appellant beschikt wel over die cijfers.

7.

De gemeente gaat in de nota parkeernormen ook uit van een verhoging van de parkeereis voor
lease auto's van 10 procent, Leaseauto's zijn meestalgeregistreerd in de plaats waar de lease eigenaar gevestigd is en landelijk is dit percentage ín algemeen gebruik. Nu zijn lease auto's in het
algemeen personen auto's en geen bedrijf- bussen. Bezuidenhout-Oost is demografisch een zeer

gemixte wijk en een aardig deel bewoners bestaat uít jongere, hoger opgeleide stellen. De aanname dat deze groep over dít percentage lease auto's de beschikking heeft nemen wij voor correct aan.

8.

Vergeten word dat in Bezuidenhout-Oost veel bewoners van huis uit technische beroepen uitoefenen. Metselaars, schilders, loodgíeters enzovoort. Een aanzienlijke deel hiervan werkt zelfstandig en beschikt over een bedrijfsbus. De in Bezuidenhout-Oost geregistreerde aantallen bedrijfsauto's, niet zijnde lease auto's, van deze groep vergeet de gemeente in de berekening. Dit zijn er
maar liefst 329 (bron:Den Haag in Cijfers) die niet bij de lease auto's zijn opgenomen.

9.

Op basis van de gemeentelijke cijfers is er een parkeereis van 3444 stuks terwijl er een capaciteit
is van 3284. Een tekort van 160 om te komen tot een 100% bezetting en een tekort van 495 om
te komen tot een 90% bezetting.

10. Op basis van de niet volledig correcte cijfers maken wij een correctie van de benodigde 495
plaatsen naar 543: (zie opmerking 221

11. Logisch geredeneerd kan men stellen dat een vol parkeergebied bewoners dwingt om hun auto
of bestelbus in een volgend parkeergebied te parkeren. Als er dan 495 nieuwe parkeerplaatsen
bijkomen zullen deze buitenwijkse parkeerders gebruik gaan maken van de nieuwe parkeerplekken. Met andere woorden de 329 bestelbussen(zie punt 8) zullen per direct de vrijgekomen parkeerplaatsen opvullen. En dus de parkeerdruk boven de 100% brengen.
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12. Op dezelfde bladzijde 5 van de begeleidende brief (RlS 27L2O7l van het College is vermeld dat de
gemeente géén rekening houdt met autonome groei, maar wèl met een maximale parkeerdruk
van 90Yo. Vervolgens zegt de brief dat de resterende 10% marge er is om eventuele groei op te
vangen ! Die 10% is er echter niet voor groei maar voor bezoekers en voor de frictie.
Dit staat haaks op de Haagse Parkeernota waarin overcapaciteit juist was toebedeeld aan bezoekers. Dit wordt ook nog zo vermeld in een presentatie van medewerkers van de afdeling Verkeer:

- Dhr Diede Labots - november 2072
2.7 Porkeerdruk op straat
Voor woongebieden staat centrool dat de gemeente in actie komt wanneer in een buurt de porkeerdruk op straot boven de 90% komt. De gedochte hierochter is dot minimaal voor elke auto
een ploats beschikbaar is. Zo blijfi er een lrictiecapaciteit over teneinde bezoekende outo's te
kunnen herbergen en de parkeerzoektijd te beperken. Bij een parkeerdruk boven de 9A% wordt
het lostig om een porkeerplekte vinden en ontstaat meer zoekverkeer. Voor de leefbaorheid en
bereikbaorheid van de buurten in Den Hoog wordt daarom gestreefd noar een parkeerdruk op
straot van lager don 9O%.
Parkeren de Hoagse oanpak

1.3. De stelling op bladzijde 5 van (RlS 27L2O7) dat de gemeente rekent met een maximale parkeerdruk van 9O%is niet logisch als de overige L0% voor groei is bestemd. lmmers als 9O% het maximale is dan zal iedere extra auto de gemeente dwingen om tot actie over te gaan.

14. ïevens vermeld de gemeente dat voor het berekenen van de parkeernorm voor nieuw- en verbouwplannen er rekening word gehouden met een gemiddelde groei van het autonome autobezit van

O,8Yo.

10 jaar geldend bestemmingsplan is het niet realistisch te veronderstellen dat
een parkeeroplossing gebaseerd op het niet rekening houden met groei voor de komende L0 jaar
een "oplossing" is. Zie ook de bijlage 2 berekening parkeerdruk.

15. Uitgaande van een

15. De reële parkeerdruk wordt door de gemeente gemeten en vermeld in de parkeermonitor.

De

methode van meten is heel duidelijk en simpel. Het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van het
aantal geparkeerde auto's. Deze aantallen geven de percentuele parkeerdruk aan. ln het geval
van Bezuidenhout-Oost is dat volgens de parkeermonitor van 4-9-2OL2 een duidelijke LtO%.

17. De berekening die de gemeente hanteert om tot een oplossing te komen heeft een andere

basís.

Daarin werkt men met het aantal parkeerplaatsen op straat (POOS), het aantal parkeerplaatsen
op eigen terrein (POET) en het geregistreerde autobezit in de wijk. Op basis van deze gegevens
zou de parkeerdruk in Bezuidenhout-Oost een 103% zijn.
Deze berekening is niet aan de raad beschikbaar gesteld de parkeermonitor wel.

18. Uitgaande van bovenstaand berekent de gemeente hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn om te
komen tot de vereiste 90%.

19. ln bovenstaande punten zitten enige fundamenteel onjuiste aannames. Het toevoegen van de
parkeerplaatsen op eigen terrein (zie voorgaand punt 6) kan alleen als de gemeente bij iedere
parkeerplaats op eígen terrein ook de verplichting opgelegd om op eigen terrein te parkeren. Dat
is niet het geval. Zonder de genoemde verplichting kan dit aantal in de berekening geen enkele
rol spelen ten opzichte van de parkeerdruk.
20. ïevens is er geen onderbouwing van het aantal van 150 parkeer plekken op eigen terrein. Appellant zet vraagtekens bij dít aantal. lmmers we kennen allemaal de voorbeelden dat bijvoorbeeld
een garagebox in gebruik is als een werkplaats/hobbyruimte of opslagruimte. Het ligt dus niet
voor de hand rekening te houden met dit aantal.

Op al onze opdrachten en adviezen zijn de Algemene Voorwaarden Z&VK BV 2008 van toepassing
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21. lndien er een verplichting is voor kantoren tov van parkeren op eigen terrein, dan is wederom
het mede nemen van deze parkeerplaatsen niet correct want deze parkeerplaatsen kunnen niet
door de geregistreerde auto's van de bewoners gebruikt worden omdat dit eigen terrein is.
22. Tevens is in de berekening tot oplossing welke wij hebben verkregen van de afdeling verkeer
rekening gehouden met een bestaand aantal parkeerplaatsen op straat van 3182. Dit is een wederom afwijkend cijfer want in de parkeermonitor is een aantal van 3134 benoemd. Een verschil
van 48 parkeerplaatsen.

23. Vanuit deze berekening werkt de gemeente naar een cijfer welke de 90% haalt. En in dit geval
betekent dat een oplossingsaantal van 495 nieuwe parkeerplaatsen in de wijk. Verdeeld over 300
plaatsen in openbare ruimte en L95 in bestaande parkeergarages. Het wijkberaad zet zijn twijfels
over het kunnen bereiken van dit aantal maar zal verheugd zijn als dit lukt.

24. Punt 20 staat los van het juist berekenen van de parkeerdruk. lndien we uitgaan van alle geleverde cijfers, het aantal parkeerplaatsen inclusief de nieuwe 495, het feitelijke parkeeraanbod, het
geregistreerde autobezit en geregistreerde bedrijfsauto bezit, dan nog haalt de gemeente niet de
toegezegde 90% parkeerdruk gedurende de komende 10 jaar.
Zie berekening parkeerdruk Bijlage 2

D. Dakopbouwen: totalen, cijfers en tegenstrijdigheden

1.

ln de begeleidende brief va n het college in eerste aa n leg beweert het college dat er slechts 29
dakopbouwen zijn gebouwd in Bezuidenhout in de laatste L0 jaar.

2.

Dit staat haaks op het antwoord op de zienswijze in 2013 dat er 100 dakopbouwen zijn gebouwd
in Bezuidenhout. Alle 100 op basis van afwijking van het bestemmingsplan.
Zie RIS 259491_130625 bestemmingsplan bladzijde 3.

3.

Aangevuld met de opmerking op bladzijde 64 in het huidige gewijzigde bestemmingsplan dat van
de mogelijkheid tot het realiseren van een extra bouwlaag veel gebruik is gemaakt.

4.

ln de berekeningen in eerste aanleg voorgelegd aan de gemeenteraad gaat men uit van een tabel
met een aantal eengezinswoningen en appartementen. Enig voorbehoud over deze aantallen is
gerechtvaardigd met een verwijzing naar alle andere rekenfouten en aannames van de gemeente. Voor de basis van de argumentatie zullen wij deze aantallen gebruiken voor de correcte aannames.

5.

Op basis van voorgaand benoemde tabel met aantallen huizen heeft de gemeente een berekening in eerste aanleg geleverd welke aangaf dat er op wel 7L86 huizen een dakopbouw mogelijk
is.(zie Ris 271207 blz. 16) Op aangeven van appellant in de Raadscommissie heeft de gemeente
erkend dat het bouwen van een dakopbouw op een parterrewoning en een eerste verdieping
van een drielaags gebouw niet mogelijk is; men gaf aan deze fout te zullen herstellen. Helaas is
de gedachtesprong niet goed overgekomen daar dezelfde soort fout weer gemaakt is. (zie B:

punt 17)

E:
7.
2.
3.

De gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan

tov parkeren

Nu de raad in naar het oordeel van appellant nalaat om datgene aan te leveren dat de Afdeling
hem heeft opgedragen, voelt appellant zich genoodzaakt haar berekeningen en de bijhorende
onderbouwingen ten aanzien van het parkeren in de wijk Bezuidenhout aan te leveren.
De raad was in eerste instantie goed op weg om de onderbouwing te leveren.

Door de raad is het aantal mogelijk te bouwen dakopbouwen, het oantol m2 vergroting van de
woningen en de gevolgen voor de parkeernormverhoging daarvan vastgesteld.

Op al onze opdrachten en adviezen zijn de Algemene Voorwaarden Z&VK BV 2008 van toepassing
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Zoals aangegeven op pagina 15 van RlS27t2O7 in eerste aanleg komt het college zelf bij een

maximale invulling tot een aantalvan 299 parkeerplaatsen parkeerbehoefte in BezuidenhoutOost.

5.

Appellant is het eens met de raad dat niet alle mogelijk te bouwen dakopbouwen in een periode
van 10 jaar gebouwd zullen worden, maar volgt de raad niet waar zij stelt dat dit aantal de komende 10 jaar de 55 niet zal overschrijden.

6.

Een en ander is gebaseerd op de eerder aangeleverde indicatie van een 100-tal dakopbouwen in

de afgelopen 7O 1aar, welke wel werden afgegeven op ontheffingen. Gezien de voorwaarden van
het nieuwe bestemmingsplan die het voor de komende 10 jaar makkelijker maken om een dakopbouw aan te vragen en te realiseren, denken wij dat een aantalte realiseren dakopbouwen op
ongeveer 350 gesteld kan worden. Om een veilige marge aan te nemen stellen wij dit aantal op
250.

7.

lndien we per dakopbouw de parkeernorm verhoging van 0,2 berekenen dan komen wij op een
aantal extra parkeerplekken van 250x0,2= 50.

8.

lndien we deze optellen bij de parkeerdruk tellingen komen we uit op een parkeerdruk variërend
van 93% zonder groei tot lO2% met O,8Yo groei.

9.

Maar als wij daarbij de bedrijfsbussen tellen, die de gemeente consequent buiten beschouwing
laat, dan komt de parkeerdruk direct uit op 7O7% zonder groei en 111% met groei.

10. Op grond van bovenstaande concluderen wij dat de raad op geen enkel moment de 90% norm
haalt die zij zichzelf stelt. Wij begrijpen dat dit een zware opgave is.

Voorts verwijst appellant naar de volgende bijlagen

1.

Parkeernormen

2.

Parkeerdruk L en Parkeerdruk 2

Op al onze opdrachten en adviezen zijn de Algemene Voorwaarden Z&VK BV 2008 van toepassing

Bijlagel

Parkeernormen

Parkeernormen op basis van gemeenteliike cijÍers
Parkeer norm BZH-Oost Bestemmingsplan Bestaand
(op basis aantalwoningen x woningnorm en bezoeknorm)

5384

Extra Dakopbouw norm maximum BZH Oost 299 stuks
Toekomstige parkeer capaciteit BZH-Oost(incl. extra 495)

3827 foutief cijfer gemeente

Tekort aantal parkeerplaatsen in percentage
Tekort aantal parkeerplaatsen in werkelijke cijfers

1557

niet meegeteld

29o/"

Parkeernormen op basis van gecorrigeerde cijÍers
(excl. 150 privé pp en correct aantal pp uit parkeermonitor)
Parkeer norm BZH-Oost Bestemmingsplan Bestaand
(op basis aantalwoningen x woningnorm en bezoeknorm)

5384

Extra Dakopbouw norm maximum BZH Oost 299 stuks
Toekomstige werkelijke parkeer capaciteit BZH-Oost(incl. extra 495)

3629 correcte cijÍer pp + 495 extra

Tekort aantal parkeerplaatsen in percentage
Tekort aanlal parkeerplaatsen in werkelijke cijfers

1755

niet meegeteld

33%
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Billage

2

ParkeerdÍuk

I
PaÍkeêÍopgavê
o.b.v. auto bezit

Parkeeropgave Bezuidenhout-Oost(volgens gemeenle ciiÍeÍs)

2012

Parkeeraanbod
Capaciteit parkeerplaatsen op straat (POOS)
Capaciteit parkeerplaatsen op eigen tenein (POET)
POOS + POET
Parkeervraag
Geregistreerd autobezit
Lease auto's 10% van geregistreerd
Totaal geregistreerd
Parkeerdruk op basis van autobezit

82
150
3332

parkeerplaatsen
parkeerplaatsen

3131

auto's
auto's

31

313

parkeeÍplaatsen

3444
103,40/o

Parkeerdruk 90% bij een p-capaciteit
Parkeeropgave
Benodigd voor parkeerdruk onder g0%

3827

parkeerplaatsen

495

parkeerplaatsen

Parkeeropgave

o.b.v, auto bezit
Parkeeropgave Bezuldenhout-Oost(gecorrigeerde ciiÍeÍs)
Parkeeropgave BezuidenhoulOost
Parkeeraanbod
Capaciteit parkeerplaatsen op straat (POOS)
Capaciteit parkeerplaalsen op eigen tenein (POET)
POOS + POET
Parkeervraag
Geregístreerd autobezit
Lease auto's 10o/o vàt1 geregistreerd
Geregiskeerde BedrijÍsauto's
Totaal geregistreerd
Parkeerdruk op basis van autobezit
Parkeerdruk 90% bij een p-capaciteit
Parkeeropgave
Benodigd voor parkeerdruk onder 90%

2012
2012

3134
150
328r'.

3131

313

329
3773

parkeerplaatsen correclie zie punt 20
parkeerplaatsen
parkeerplaatsen

auto's
auto's
auto's niet meegeteld zie punt 6
auto's

115%

4192

parkeerplaatsen

908

parkeerplaatsen

Bil niet meetellen privé parkeerplaalsen 150 stuks
Parkeerdruk op basis van autobezit
Parkeeropgave
Benodigd voor parkeerdruk onder 90%

120o/"

1058

parkeerplaatsen
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Inslantie

Raad van State

Datumuitspraak

l 8-08-2014

Datum publicatie

27-08-20t4

Zaaknummer

201308531/7/R6

Rechtsgebieden

Bestuursrecht

Bijzondere kenmerken

Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie

Bij besluit van27 iuni 2013, kenmerk DSO/2013.418, heeft

de raad het

bestemmingsplan "Bezuidenhout" vastgesteld.

Vindplaaaen

Rechtspraak.nl

Uitspraak
2Ot3O853Ll7/R6.

Datum uitspraak: 18 augustus 2014
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen
de stichting Stichting Wijkberaad Bezuidenhout, gevestigd te 's-Gravenhage,
appellante,
en

de raad van de gemeente Den Haag,
verweerder,
Procesverloop

Bij besluit van 27 junÍ 2013, kenmerk DSO/2013.418, heeft de raad het bestemmingsplan
"Bezuidenhout" vastgesteld,
Tegen dit besluit heeft de stichting beroep ingesteld.
De raad heeft een verweerschrift ingediend.
De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 20 januarí 20L4, waar de stichting,
vertegenwoordigd door [gemachtigde], bijgestaan door mr. ir. A. van Kessel, en de raad,
vertegenwoordigd door mr. C.M. Krijgsman, M.G.H.M. van de Ven en ir, L. de Nijs, allen werkzaam bij de

gemeente, zijn verschenen

Bii tussenuitspraak van 19 februari 2OL4, in zaak nr. 201308531/1/R6, heeft de Afdeling de raad
opgedragen om binnen tien weken na de verzending van de tussenuitspraak het daarin
geconstateerde gebrek in het besluit van 27 juni 2013 te herstellen. Deze tussenuitspraak is
aangehecht.
Bij besluit van 24 april 2Qt4, kenmerk DSO/2OL4.486
"Bezuidenhout" gewijzigd.

I,

heeft de raad het bestemmingsplan

De stichting heeft, daartoe in de gelegenheid gesteld, haar zienswijze naar voren gebracht over de
wijze waarop het gebrek is hersteld.
De Afdeling heeft de zaak opnieuw ter zitting behandeld op 5 augustus 2OL4, waar de stichting,
vertegenwoordigd door lgemachtigde], bijgestaan door mr. ir. A. van Kessel, en de raad,
vertegenwoordigd door M.G.H.M. van de Ven, mr. R. Sakkee, ir. M.G. Louis en ing. A.M.F. Fernand, allen
werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Overwegingen
Tussenuitspraak

1' De Afdeling heeft in de tussenuitspraak overwogen dat bij een representatieve invulling van
hetgeen het plan maximaal mogelijk maakt, nieuwe ontwikkelingen leiden tot een toename van de
parkeerbehoefte. De raad heeft niet bezien welke gevolgen het toestaan van dakopbouwen In een
groot deel van het plangebied heeft voor de parkeerbehoefte. Niet in geschil is dat zich reeds een
parkeertekort voordoet. De Afdeling heeft overwogen dat de raad niet inzichtelijk heeft gemaakt wat
dit betekent voor de parkeersituatÍe en geoordeeld dat het besluit van 27 juni 2013 in zoverre in strijd
met artikel 312 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is genomen.

2. Bij de tussenuitspraak heeft de Afdeling de raad opgedragen om met inachtneming van overweging
6.4.2 het daaromschreven gebrek in het besluitvan2T juni 2013 te herstellen. De raad diende
daartoe, door het verrichten van nader onderzoek, voldoende draagkrachtig te motiveren welke
gevolgen een representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden heeft voor de
parkeersituatie in het plangebied, dan wel een nieuw besluit te nemen.
Besluit van 24 april 2OL4

3. Bij besluit van 24 april 2Ol4 heeft de raad het bestemmingsplan "Bezuidenhout" op de volgende
onderdelen gewijzigd vastgesteld :
a. in artikel 22, lid 22.2.L, onder e, van de planregels wordt de "specifieke bouwaanduidíng dakopbouw" gewijzigd in "specif:eke bouwaanduiding - dakopbouw 1" en "specifieke bouwaanduiding
- dakopbouw 2";
b. aan artikel 22, lid 22.2.L, wordt onder f toegevoegd onder doornummering van de daarop volgende
artíkelonderdelen: "ten aanzien van het bouwen van een dakopbouw waarvoor de "specifieke
bouwaanduiding - dakopbouw 2" van toepassing is, kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen ten
aanzien van de situering en de hoogte van de dakopbouw".
3.1. Verder is paragraaf 5.2.7.4 "Dakopbouwen en parkeerbehoefte" aan de plantoelichting
toegevoegd. Deze paragraaf luidt:
"

(...)

Met betrekking tot de invloed van de parkeerbehoefte beschouwt de gemeente de mogelijkheid om
dakopbouwen toe te staan in het nieuwe bestemmingsplan niet als een nieuwe ontwikkeling, maar als
een voortzetting van de bouwmogelijkheden uit de voorgaande bestemmingsplannen om
kapverdiepingen toe te staan. Immers, het brutovloeroppervlak is het uitgangspunt volgens de Nota
parkeernormen en niet een netto-vloeroppervlak met een minimale hoogte waardoor er geen verschil
is tussen een dakopbouw met dakschilden en een dakverdieping.

Uit onderzoek van de oude en nieuwe planologische mogelijkheden in relatie tot het parkeerbeleid,
volgen drie conclusies:
1. Per saldo is er sprake van een afname van het totaal aantal planologische mogelijkheden voor
opbouwen. In Bezuidenhout-Mídden kunnen nog maar maximaal 61 panden een dakopbouw krijgen,
terwijl er 966 panden een kap- of kapverdieping konden krijgen. Een afname van93,7o/o.7n
Bezuidenhout-Oost konden op 1834 panden een kap- of kapverdieping gebouwd worden terwijl met
het nieuwe bestemmingsplan 1365 panden een dakopbouw kunnen krijgen. Een afname van 25,5o/o.
(...)'

4. Ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Awb heeft het bezwaar of beroep van rechtswege mede
betrekking op een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit, tenzij
partijen daarbij onvoldoende belang hebben.
5. Het besluit van24 aprrl 2OL4 is gezien artikel 6:19, eerste lid, van de Awb mede onderwerp van het
geding. Het beroep van de stichting wordt geacht mede te zijn gericht tegen dit besluit.
Cultuurhistorie
6. In haar zienswijze betoogt de stichting dat de raad door de wijziging van artikel 22 van de
planregels buiten de opdracht van de Afdeling is getreden en dat het besluit van 24 april 2014 reeds
daarom dient te worden vernietigd. De stichting stelt dat het plan thans wel dakopbouwen mogelijk
maakt bij de cultuurhistorisch waardevolle panden aan de Juliana van Stolberglaan24L tot en met347
en de Carel Reinierszkade 7 tot en met 59 en herhaalt haar bezwaren daartegen.
6,1. De Afdeling stelt voorop dat de raad gelet op artikel 6:19 van de Awb bevoegd is om, ook als
daartoe Ín een tussenuitspraak geen opdracht is gegeven, het bestreden besluit in te trekken, te
wijzigen of te vervangen. Voor zover de stichting betoogt dat de raad het plan ten onrechte in de
onder 3 beschreven zin heeft gewijzigd omdat daartoe geen opdracht is gegeven faalt dit.
6.2. Volgens de raad is uitgangspunt van het beleid dat dakopbouwen in de hele stad zijn toegestaan,
tenzij dat uit stedenbouwkundig enlof cultuurhistorisch oogpunt niet verantwoord is. HierbÍj is een
aantal criteria vastgesteld. Straatprofielen moeten voldoende ruim zijn en binnenterreinen moeten
een voldoende omvang hebben. Verder spelen dakvormen en de ensemblewaarde een rol. Binnen het
plangebied is volgens de raad geen sprake van een daartoe aangewezen beschermd stadsgezicht of
van woningen die als monument zijn aangewezen. De raad stelt dat daardoor geen wettelijke
bepaling of beleid in de weg staat aan het toestaan van dakopbouwen op de woningen aan de Carel
Reinierszkade of op de zogenoemde "Co Brandes"-woningen aan de Juliana van Stolberglaan. Voor
deze woningen is in het plan wel bepaald dat een dakopbouw minimaal 1,5 m achterde voorgevel
moet worden gebouwd. Het gevelbeeld behoudt daardoor volgens de raad het oorspronkelijke
kara kter,

6.3. Aan de gronden ter plaatse van de percelen Carel Reinierszkade 7 tot en met 59 en Juliana van
Stolberglaan 241 tot en met 347 is de bestemming "Wonen -2" toegekend. Aan de desbetreffende
gronden is, met uitzondering van een strook van ongeveer 1,5 m gemeten vanaf de voorgevel van de
woningen op die percelen, de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - dakopbouw l" toegekend.

Ingevolge artikel 22, lid 22.2.1, onder b, mag de goothoogte van gebouwen, voor zover gelegen
binnen het bouwvlak, niet meer bedragen dan op de plankaart staat aangegeven.
Ingevolge lid 22.2.1, onder e, mag in uitzondering op het voorgaande onder b ter plaatse van de
"specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 1" en "specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 2" een
dakopbouw van maximaal 3,5 m hoogte gebouwd worden, gemeten vanaf het bestaande dakvlak.
6.4, Vast staat dat de luliana van Stolberglaan en de Carel Reinierszkade niet behoren tot een rijks- of
gemeenteliik beschermd stadsgezicht en dat de woningen niet zijn aangewezen als monument, De
raad heeft bij de beantwoording van de zienswijze en ter zitting niettemin erkend dat de panden een
specifieke architectuur hebben en daarom in 1994 op de lijst van Docomomo zijn geplaatst, welke
organisatie tot doel heeft het bevorderen van kennis van/ en waardering voor het Nieuwe Bouwen in
Nederland door middel van het in kaart brengen en aandacht geven aan de erfenis en het
gedachtegoed van deze architectuur, landschapsarchítectuur en stedenbouw. De raad heeft zich op
het standpunt gesteld dat het oorspronkelijke karakter van het gevelbeeld behouden blijft indien
dakopbouwen op deze panden 1,5 m achter de voorgevel worden gebouwd. De raad heeft ter zitting
op 5 augustus 2OL4 voorts toegelicht dat de door de stichting genoemde situatie aan het Van
Imhoffplein verschilt van de situatie bij de woningen aan de Juliana van Stolberglaan 24I tot en met
347 en de Carel Reinierszkade 7 tot en met 59, omdat de woningen aan het Van Imhoffplein een
bepaalde ensemblewaarde hebben die ook bij 1,5 m achter de voorgevel geplaatste dakopbouwen
verloren zou gaan. De stichting heeft dit niet gemotiveerd bestreden. In het door de stichting op dit
punt aangevoerde ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad niet in redelijkheid
heeft kunnen kiezen voor hettoestaan van dakopbouwen op de woningen aan de Juliana van
Stolberglaan 241 tot en met 347 en Carel ReÍnierszkade 7 tot en met 59. Het betoog faalt.
Bezonning

7. De stichting heeft de beroepsgrond inhoudende dat de raad heeft toegezegd in dÍt geval een
maximale achteruitgang van de bezonning met 30 tot 35o/o aanvaardbaar te achten ter zitting
ingetrokken. Voor zover de stichting haar standpunt handhaaft dat een maximale achteruitgang van
de bezonning van 50o/o, waar in het plan van wordt uitgegaan, niet aanvaardbaar is, overweegt de
Afdeling het volgende.
7 '1' De raad wijst erop dat de beleidsregel "Maatwerk voor dakopbouwen" van 23 juni 2011 (hierna:
de beleidsregel dakopbouwen) is toegepast in het plan. In deze beleidsregel is de zogenoemde
Haagse bezonningsnorm met de daarbij behorende excessenregeling opgenomen. Volgens deze
regeling is sprake van een excessieve afname van de bezonning op de gevel als deze op 19 februari
en 21 oktober meer dan 50o/o bedraagt. De raad stelt zich op het standpunt dat er geen aanleiding is
om voor de wijk Bezuidenhout van dít beleid af te wijken.
7 '2' ln opdracht van de gemeente Den Haag is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van
verhoging van een deel van de bestaande bebouwing binnen het plangebied op de bezonning van de
omliggende woonbebouwing. De resultaten zijn neergelegd in het rapport "Bezonningsonderzoek
dakopbouwen bestemmingsplan Bezuidenhout te Den Haag" van 6 juli 2012 van peutz (hierna:
bezonningsonderzoek). Dit onderzoek is uitgevoerd met inachtneming van de in de beleÍdsregel
dakopbouwen neergelegde zogenoemde Haagse bezonningsnorm. Deze norm houdt in dat wordt
uitgegaan van in totaal minimaal twee uur zon per dag op voor- en achtergevel, op 19 februari en 21
oktober bij een zonhoogte van minimaal 10 graden, gemeten in het midden van de gevel op een
hoogte van75 cm boven vloerniveau. Aan deze norm is voornoemde excessenregeling toegevoegd,
Deze regeling heeft als doel te voorkomen dat op woningen een excessieve afname van de bezonning
plaatsvindt als gevolg van de realisatie van dakopbouwen, ook als wordt voldaan aan de Haagse
bezonningsnorm. Hiervan is sprake bij een afname van de bezonningsduur van meer dan 50o/o op de
toetsingsdatum.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 28 augustus 2013, zaak nr

201300657/t/R4), acht de Afdeling dit beleid in beginsel niet onredelijk. Hierbij heeft de Afdeling in
aanmerking genomen dat bij de bezonningsnorm is uitgegaan van de lichte TNO-norm voor bezonning
van woonkamers, De Afdeling ziet in hetgeen de stichting heeft aangevoerd geen aanleiding voor het
oordeel dat de raad in dit geval niet heeft mogen aansluiten bij voornoemde beleidsregel. Het betoog
faalt.
Pa

rke re n

8. De stichting voert in de zienswijze verder aan dat de raad ten onrechte uitgaat van de mogelijkheid
in de voorheen geldende plannen voor de wijk Bezuidenhout om bij vrijwel alle woningen in het
plangebied een kapverdieping te realiseren. Volgens de stichting was die mogelijkheid bij een
herziening van het bestemmingsplan over dakopbouwen in 1999 geschrapt, omdat kapverdiepingen
ontsierend werden geacht voor het straatbeeld. Vanaf 1999 konden dakopbouwen volgens de
stichting worden vergund na afwijking van het bestemmingsplan.
Daarnaast betoogt de stíchting in de zienswijze dat de raad bij een vergelijking tussen het voorheen
geldende plan en het onderhavige plan niet alleen de uitbreidingsmogelijkheden, maar ook de
voorheen geldende en huídige parkeernormen had moeten betrekken. De stichting wijst er in dit kader
op dat uit bijlage 1 bij de toelichting van het voorheen geldende plan blijkt dat destijds reeds een
parkeertekort bestond van 1.594 parkeerplaatsen.
Verder betwist de stichting in de zienswijze de cijfermatige gegevens díe door de raad zijn
gehanteerd. Volgens de stichting heeft de raad het besluit van 24 april 2OL4 genomen op basis van
feitelijk onjuiste informatie over de parkeerbehoefte.

8.1. Zoals in 2 is overwogen, heeft de Afdeling de raad in de tussenuitspraak opgedragen om door het
verrichten van nader onderzoek voldoende draagkrachtig te motiveren welke gevolgen een
representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden heeft voor de parkeersituatie
in het plangebied, dan wel een nieuw besluit te nemen. Naar aanleiding daarvan heeft de raad de
plantoelichting aangevuld met paragraaf 5.2.7.4 "Dakopbouwen en parkeerbehoefte". Volgens de
raad kent het onderhavige plan minder bouwmogelijkheden dan het voorheen geldende plan. Dit
betekent volgens de raad dat het plan geen negatieve gevolgen heeft voor de parkeersítuatie in het
plangebÍed.
De Afdeling overweegt dat de raad met de enkele verwijzing naar de bouwmogelijkheden uit het
vorÍge plan, wat daar ook van zij, niet ínzichtelijk heeft gemaakt welke gevolgen een representatieve
invulling van de maximale mogelijkheden van het onderhavige plan heeft voor de thans bestaande
parkeersituatie in het plangebied. Daartoe overweegt de Afdeling dat bij de beoordeling van de
planologische aanvaardbaarheid van een beoogde ontwikkeling, naast de mogelijkheden van het
vorige plan, tevens rekening dient te worden gehouden met de bestaande situatie en de betrokken
belangen. Daarbij neemt de Afdeling nog in aanmerking dat, zoals de raad ter zitting heeft erkend, het
vorige plan, anders dan het onderhavíge plan, geen koppelÍng kende tussen de parkeernorm en de
oppervlakte van de woning, zodat uit een vergelijking met (de bouwmogelijkheden uit) het vorige plan
reeds daarom niet kan worden afgeleid dat het onderhavige plan geen negatieve gevolgen heeft voor
de parkeersituatie. Aan de bouwmogelijkheden uit het vorige plan kan derhalve niet de betekenis
worden toegekend die de raad daaraan hecht.

8.2. Nu de in het plan gehanteerde parkeernorm mede afhankelijk is van de oppervlakte van de
woning, de oppervlakte van de woning door het toevoegen van een dakopbouw zodanig toeneemt
dat een hogere parkeernorm geldt en de raad dit niet heeft betrokken in de beoordeling van de
gevolgen van het plan voor de parkeersituatie ín het plangebied, terwijl vaststaat dat zich in het
plangebied reeds een parkeertekort voordoet, is niet inzichtelijk gemaakt welke gevolgen het plan,
voor zover daarin dakopbouwen zijn toegestaan, heeft voor de parkeersituatie in het plangebied.
8.3. Gelet op het voorgaande is de Afdeling van oordeel dat de raad niet aan de in de tussenuitspraak

gegeven opdracht heeft voldaan
Conclusie

9. Gelet op de tussenuítspraak is het beroep van de stichting voor zover gericht tegen het besluit van
27 juni 2013 gegrond. Dit besluit dient te worden vernietigd wegens strijd mêt artikel 3:2 van de Awb,
voor zover het betreft de plandelen met de aanduidingen "specifieke bouwaanduiding - dakopbouw",
"specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 1" en "specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 2", artikel
2I,lid 2L.2.'1, onder c en d, en artikel 22, lid 22.2.L, onder e, van de planregels. De Afdeling ziet gelet
op hetgeen in 8.1 is overwogen in de nadere motivering die de raad heeft gegeven geen aanleiding
om de rechtsgevolgen van het besluit van27 juni 2013 in stand te laten.
10. Gelet op hetgeen in 8.1 is overwogen, is het beroep van de stichting voor zover gericht tegen het
besluit van 24 april 2Ot4 eveneens gegrond. Dit besluit dient te worden vernietigd wegens strijd met
artikel 3:2 van de Awb, voor zover het betreft de plandelen met de aanduidingen "specifieke
bouwaanduiding - dakopbouw", "specifieke bouwaanduidÍng - dakopbouw 1" en "specifieke
bouwaanduiding - dakopbouw 2", artikel 21, lid 2t.2.L, onder c en d, en artikel 22, lid 22.2.1, onder e
en

f, van de planregels.

11. Uit oogpunt van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening, ziet
de Afdeling aanleiding de raad op te dragen de hierna in de beslissing nader aangeduide onderdelen
van deze uitspraak binnen vier weken na verzending van de uitspraak te verwerken in het
elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen Ís op de landelijke voorziening,
www. ruimtelijkeplannen. nl.

12. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld
Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep, voor zover dat is gericht tegen het besluit van 27 juni 2013, gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente

Den Haag van 27 juni 2013, kenmerk
DSO/2O13.418, voor zover het betreft de vaststelling van de plandelen met de aanduidingen
"specÍfieke bouwaanduiding - dakopbouw", "specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 1" en
"specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 2", artÍkel 21, lid 2L.2.1, onder c en d, en artikel 22,ltd
22.2.!, onder e, van de planregels;

III.

verklaart het beroep, voor zover dat is gericht tegen het besluit van 24 april 2Ot4, gegrond;

IV. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Den Haag van 24 april 2014, kenmerk
DSO/2OL4.486 I, voor zover het betreft de vaststelling van de plandelen met de aanduidingen
"specifieke bouwaanduiding - dakopbouw", "specifieke bouwaanduíding - dakopbouw 1" en
"specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 2", artíkel 2L,lid 2t.2.L, onder c en d, en artikel 22,lid
22.2.1, onder e en f, van de planregels;
V. draagt de raad van de gemeente Den Haag op om binnen vier weken na verzending van deze
uitspraak ervoor zorg te dragen dat de hiervoor vermelde onderdelen II en IV worden verwerkt in het
elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening,
www. ruimtelijkeplannen.nl;

VI. veroordeelt de raad van de gemeente Den Haag tot vergoeding van bij de stichting Stichting
Wijkberaad Bezuidenhout in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten
tot een bedrag van € 1.704,50 (zegge: zeventienhonderdvier euro en vijftig cent), geheel toe te

rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

VIL gelast dat de raad van de gemeente Den Haag aan de stichting Stichting Wijkberaad
Bezuidenhout het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage
van € 318,00 (zeggel driehonderdachttien euro) vergoedt.
Aldus vastgesteld door mr. M.A.A. Mondt-schouten, lid van de enkelvoudige kamer, in
tegenwoordigheid van mr. B. Klein Nulent, griffier.

w.g. Mondt-Schouten w.g. Klein Nulent
lid van de enkelvoudige kamer griffier
Uitgesproken in het openbaar op 18 augustus 2014

472-780.
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De Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Inzake: het ontwerpbestemmingsplan "Bezuidenhout, 1" herziening"
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INIEIDING
Graag maak ik namens de stichting
wijkberaad Bezuidenhout (hierna: de
stichting)
van de mogelijkheid gebruik om de
op 30 januari 2018 Íngediende zienswijze
tegen
het ontwerpbestemmingsplan "Bezuidenhout.
le herziening,' toe te lichten en te
reageren op de nota van beantwoording
zÍenswijzen.

TEN ONRECHTE GEEN PARKEERNORM
OPGENOMEN VOOR HETVERGROTEN
VAN DE WONING
In artikel 9 sub b van de planregels is
opgenomen dat indien de ligging,
de omvang of
de bestemming van een gebouw daartoe
aanleiding geeft, ingeval geen sprake
is van
een uitbreiding van een bestaande
woning, met inacntneming van de
nota
parkeernormen voorzien moet
worden in parkeerruimte op eigen terreín.
situaties
waarin sprake is van een uitbreiding
van een bestaande woning zijn hiermee
uitgezonderd van de eis dat voorzien
moet worden in parkeerruimte op eigen
terrein.
Bij omgevingsvergunningaanvragen
voor het uitbreiden van woningen wordt
dan
dus
niet aan het parkeerbereid getoetst
en wordt geen parkeereis gesterd.
De stichting kan zich niet met deze
regeling verenigen en stelt zich op
het standpunt
dat deze parkeerregeling

onduidelijk is, althans onvoldoende onderbouwd
is en tot
onaanvaardbare ruimtelijke gevolgen
kan leiden. Het gaat de stichting er
hierbij
om
dat de parkeereis wordt rosgeraten bij
vergunningaanvragen voor dakopbouwen.
De

parkeerregeling

in het bestemmingsplan

is onduidelijk

2'3

Uit artikel 9 sub b van het ontwerpbestemmingsplan
vorgt onvordoende in werke
gevallen wel en in welke gevallen
niet aan de parkeereis voldaan moet
worden.

2.4

In deze bepaling is _ kort gezegd

_ opgenomen

moet worden in parkeerruimte op eigen
terrein
2.5

2.6

dat "indien de liqging. de omvanq of
de
ingeval oeen sorake is van een
voorzien

Niet duiderijk is wanneer sprake is van
een situatie waarin ,,de rigging. de
omvang of
de bestemming van een gebouw daartoe
aanleiding geeft,,. Dit volgt onvoldoende
uit
de toerichtíng en uit de nota parkeernormen.
ook in de nota van beantwoording
zienswijzen is dit onvoldoende duidelijk gemaakt.
Verder is ook de verwijzing naar de
wijzigingen/aanvullingen van de nota parkeernormen
voor situaties wanneer niet aan
de parkeereis moet worden vordaan
onduiderijk. Het document met
wijzigingen/aanvuilingen op de nota parkeernormen
is opgenomen ars bíjrage bij het
bestemmingsplan, waarin pas in paragraaf
2 staat dat bij uitbreiding van de
woning
geen parkeertoets plaatsvindt'
Uit deze paragraaf vorgt vervoÍgens
niet
wanneer
precies sprake is van woninguitbreiding
(valt hier alreen het praatsen van
een
dakopbouw onder of wordt hier bijvoorbeerd
ook een uitbouw mee bedoerd).
Het college heeft op deze wijze veel
vrijheid bij het toetsen van vergunningaanvragen,
waarbij niet duidelijk is in welke situaties
en op basis van welke criteria het
college
zal
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oordelen dat aan de parkeereis voldaan moet worden.
Hiermee leidt deze
bestem m ingspla n regel in g tot rechtsonzekerheid.
De onderbouwing voor het uitzonderen van
woninguitbreidingen van de
pa rkeerno rm is o n zo rgvu Id ig

2'7

2'8

In de toerichting bij het ontwerpbestemmingspran
wordt gesterd dat de
parkeerbehoefte niet wijzigt bij uitbreiding
van het woonoppervlak en daarom wordt
de parkeereis niet van toepassing verkraard
op (vergunningaanvragen voor)
uitbreidingen van woningen. Dit wordt onderbouwd
door een verwijzing naar een
vergelijking van het autobezit inzake 424 adressen
in Den Haag waarvoor in de
periode 2oo9-2oL2 aanvragen voor
een dakopbouw zijn ingediend. De vergelijking
laat
zien dat het autobezit in de periode 2010-2015
met 46 auto,s is toegenomen bij
adressen waar een vergunning voor dakopbouwen
is aangevraagd, waarbÍj de
vergelÍjking voor het stadsdeel Haagse Hout,
waarbinnen de wijk Bezuidenhout is
gelegen, tot een negatief resultaat leidde:
het autobezit was ín die jaren met 2 auto,s
afgenomen (64 versus 62 auto,s).
De op basis van deze vergelijking getrokken
conclusie dat de parkeerbehoefte niet

wijzigt bij uitbreiding van het woonoppervlak is
echter te kort door de bocht en tevens
onvoldoende gemotiveerd. In de eerste plaats
volgt namelijk uit de vergelijking dat
door het mogelijk maken van dakopbouwen wel
degelijk sprake is van een toename
van het aantal auto's. Uit de vergelijking blijkt
een toename van het aantal auto,s van
ruim 107o bij adressen waar dakopbouwen worden
toegestaan. Hiermee is juist
aangetoond dat door de komst van dakopbouwen
wel degelijk sprake is van een
toename van het aantal auto's en hierdoor van
een verandering in de parkeerbehoefte.
Deze toename kan, anders gesteld wordt,
allerminst marginaal genoemd worden.

2'9

zeker ook gelet op het feit dat uit de toelichting
bij het ontwerpbestemming volgt dat
het gemiddelde autobezit in de stad uitgangspunt
is voor de hoogte van de
parkeernorm bij woningbouw, had ook
bij het vormen van een standpunt over de
parkeerbehoefte bij uitbreíding van de
woning uitgegaan moeten worden van het
gemiddelde autobezit in Den Haag. Uit
de toelichting volgt verder dat het gemiddelde
autobezit afhangt van de oppervlakte van de woning,
de plek in de stad en het type
woning' Nu uit de vergelijking volgt dat het gemiddelde
autobezit in Den Haag is
toegenomen bij uitbreiding van de woning, had
er ook in de onderhavige situatie van
uitgegaan moeten worden dat sprake is van een
toename van het autobezit bij
uitbreiding van de woning.

2'10 verder is het

de vraag in hoeverre deze vergelijking voor
de periode 2010-2015 nog
actueel en representatief is en aldus gebruikt kon
worden ter onderbouwing van een
conclusie anno 2oL7/2018 dat het uitbreiden van
de woning

niet leidt tot extra
parkeerbehoefte' Daarnaast ziet deze vergelijking
op 'slechts, 424 adressen, terwijl
met het ontwerpbestemmingsplan al 1000 dakopbouwen
mogeÍijk worden gemaakt.
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Met het ontwerphestemmingsplan
bliift het parkeerprobleem in de wijk
2'11 Bij het opstellen van net bestemmingsplan
bestaan
had rekening gehouden ,o","n
worden
met het reeds bestaande parkeerprobleem
in de wijk. Het raten vailen van
parkeereisen op papier
de
doet niet af aan de parkeersituatie
in
praktijk.
de
Nu het
ontwerpbestemmingsplan circa
duizend dakopbouwen mogelijk
maakt, kan ervan
dat het autobe zit zat toenemen
en dat dit zar reiden tot een
extra
;:ïï:1ïJ-ïrïden

2'12 Verder Ís met dit ontwerpbestemmingspran
ten onrechte op geen enkere
wijze getracht
het parkeertekort op rossen.
parkeertekort
Het
wordt door dit
ontwerpbestemmingsplan juist
vergroot. De parkeernorm
moet houvast bieden bij de
ontwikkeling van de goede ruimtelÍjke
ordening en in dat kader sturen
op het autobezit
Ín de wÍjk en de parkeerdruk.
Loslaten van de parkeernorm
betekent een verdere
de sturingsmogerijkheden om
het woon- en reefkrimaat in
de wijk op peir
ilïï:"ï"
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CONCLUSIE
De parkeerregeling in artikel
9 sub b van het ontwerpbestemmingspran
is in strijd met
het zorgvurdigheidsbegínser
en het rechtszekerheidsbeginser
aangezien de
parkeerregelÍng onvoldoende
duidelijk is en de onderbouwing
voor het schrappen van
de parkeernorm bij woninguitbreiding
onzorgvuldig is. Hiermee is onvordoende
geborgd dat het toestaan
van dakopbouwen niet teiot
tot een toename van de
parkeerdruk. De stichting
wir nogmaars benadrukken
dat zij niet per se tegen

ff

;fflnÏ', o",
t ; ;; ; ffi J'.:ï"T:: i::,ïïL:.ï
ï:ï::ïï i:: iï ï I
"
gevolgen
heeft voor de parkeersituatie.
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de parkeernorm
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m m i n s,pru

Nu
bij dakopbouwen
verwijzins naar de discutabere
verserijkins), is dit niet
soed

Met de verwijzing naar de vergerijking
voor het schrappen van de parkeereÍs
bij
woninguitbreiding heeft de raad
verder nog steeds onvordoende
zorgvurdig
aangetoond
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Datum
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E-mailadres

Hoorzitting met betrekking tot het Ontwerp-bestemmingsplan

aroen.ramgolam@denhaag.nl
Aantal biJlagen

Bezuidenhout, tste herziening

t

Ondenrerp

Geachte heer/mewouw Kleemans,

Naar aanleiding van uw ingediende zienswijze doe ik u hierbij toekomen het raadsvoorstel inzake de

vaststelling van bovengenoemd bestemmingsplan.
Voordat de gemeenteraad over uw zienswijze beslist, wordt u of uw gemachtigde in de gelegenheid
gesteld een mondeiinge toelichting te geven op uw zienswijze tijdens de vergadering van d.e
raadscommissie Ruimte, die gehouden zal worden opwoensdagochtend 5 september 2rr18.
De commissievergadering zal om 9.oo uur aanvangen en zal plaatsvinden in het stadhuis in de
raadzaal, Spui 7o. De agenda is te voren online via https://denhaae.raadsinfornratie.nl/ te raadplegen
en is tevens bijgevoegd.

Indien u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om uw zienswijze toe te lichten, dient u dit tevoren te
melden bij het commissiesecretariaat (telefoon o7o - 3bg 2878 oÍ o7o - 7s2 TssS) tot uiterlijk
dinsdag 4 september 2018 om 15.oo uur. Ik verzoek u daarbij aan te geven op welk
telefoonnummer u overdag bereikbaar bent. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zult u minimaal
drie minuten en maximaal vijf minuten in de geiegenheid worden gesteld om een toelichting te geven.
Ik adviseer u van tevoren een 'inspreektekst' op papier te zetten. Nadat u heeft ingesproken kunt u de
inspreektekst afgeven aan de commissiesecretaris. Uw bijdrage zal dan aan het verslag van de
vergadering worden gehecht.
Indien u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid te worden gehoord, dan zou ik het op prijs
stellen dat u dit telefonisch of per e-mail meldt.

Met

Commissiesecretaris

Gemeentè Den Haag

Spui 7o
Den Haag

Postbus r9r57
25oo CD Dcn Haag

T o7o - gsgzgtz
www.denhaag.nl

Detum

Regietratlenummer

gjuli 2o18

DSO/ zo18.6z
RIS3ooo86

Voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Bezuidenhout,
re herziening
INLEIDING
Bij raadsmededeling van r8 december zorT (DSO/zo L7.922 - RIS zg86+r) is aan de raad toegezonden het
ontwerp-bestemmingsplan Bezuiilenhout, re herziening.

-

Begrenzing
Het plangebied van het bestemmingsplan Bezuitlenhout (zor4) als zodanig ligt ten oosten van het stadscentrum
en tegen het Haagse Bos, De globale begrenzing van ilat plangebied is:
Carel Reinierszkatle, IJsclubweg, Schenkkade, Caroline van Nassaustraat, Louise Heffiettestraat, Juliana van
Stolberglaan, Adelheidstraat, Ttreresiastaat, Laan van Nieuw Oost-Indië, Rijklofvan Groenstraat, Joan
Maetsuckerstraat, Bezuidenhoutseweg. Het plangebied Bezuidenhout, re herziening ziet op afgckaderde
bouwbloRen die reeds in het plan Bezuidenhout (zor4) een bestemming Wonen - r en/of Wonen - 2 hadden en
waar (opnieuw, na volledige heroverweging) op de verbeelding een bouwaanduiding "specifieke bouwaanduiding
- dakopbouw" is opgenomen, alsmede éénkantoorpand. Zodoende bestaat het plangebied Bezuidenhout,
re herziening uit verspreid liggende bestemmingsvlakken.

-

Aanleiding

Op r8 augustus 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raacl van State uitspraak gedaan inzake het
bestemmingsplan Bezuidenhout, waarbij de mogelijkheid is vernietigd om binnen de bestemmingen 'Wonen 1"
en 'Wonen 2" dakopbouwen te realiseren. De Afdeling was -kort weergegeven- van oorcleel dat gelet op de op dat
moment gehanteerde gemeentelijke parkeernorm, niet inzichtelijk is gemaakt welke gevolgen het toestaan van
dakopbouwen heeft voor de parkeersituatie in het plangebieil. Voor het overige deel is het vastgestelde plan in
stand gebleven.
De uitspraak is voor de gemeente aanleiding geweest om de nota parkeernormen nader te bezien, Op
3 maart zo16 heeft de gemeenteraad de Nota ParkeeÍnormen Den Haag, zoals vastgestelil op rr november 2orr,
gewijzigd en aangevuld. De wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht met ingang van 12 maart 2016.
Daarbij is onder meer aangegeven dat er op zichzelf besshouwd geen reclen is om aan te nemen dat door
toevoeging van bijvoorbeeld een dakopbouw ook het autobezit van zittende bewoners toeneemt. Ter
onderbouwing is een vergelijking opgenomen van het autobezit inzake 424 adressen in Den Haag waarvoor in de
periode 2oog-2oL2 aanvragen voor een ilakopbouw zijn ingediend. Deze vergelijking laat zien dat er binnen dc
gemeente Den Haag sprake is van een marginale toename van het autobezit bij deze adressen tussen 2o1o en
2015 met in totaal 46 auto's verspreid -over de stad.
Voor het stadsdeel Haagse Hout, waarbinnen het Bezuidenhout is gelegen, leidde de vergelijking tot ccn negatief
resultaat: het autobezit was in die jaren met z auto's afgenomen (64 versus 6z auto's). Gelet hierop wordt er
vanuit gegaan dat bij uitbreiding van het woonoppervlak van een bestaande woning de parkeerbehoefte niet
wijzigt als gevolg van de uitbreiding en dat er onvoldoende aanleiding bestaat om in het katler van de
omgevingsvergunning een parkeereis te stellen.
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Den Haag
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Het gemeentelijk beleid ten aanzien van clakopbouwen is erop gericht dat bewoners zoveel mogelijk hun
wooncarrière in hun eigen wijk kunnen maken.
Het vergroten van de woning is daarin een belangrijk instrument. Uitgangspunt van het gemeentelijk beleitl is
dat dakopbouwen in cle hele stad zijn toegestaan, tenzij het uit stedenbouwkundig en,/of cultuurhistorisch
oosnunt niêi verantwoord i.s. De Afileling heeft reeds eerder (voorbeelel, zor3oo6s7
!1 /8.4 iazake "selnpostclr,rin
zorz") clit beleid in beginsel niet onredelijk geacht. Dit beleid is inmiddels neergelegd in vrijwel alle Haagse
bestemmingsplannen en in vele delen van de stad wordt gebruik gemaakt van tle mogelijl*reiil tot het vergroten
van de eigen woning door middel van het toevoegen van een dakopbouw.
In het licht van het hiervoor omschreven gemeentelijke beleid ten aanzien van dakopbouwen, de door de raad
vastgestelde wijzigingen/aanvullingen op de nota parkeernormen, alsmede de rechtsgelijkheid, wordt geen
aanleiding, dan wel andere bijzondere overweging gezien, om de bewoners van de wijk Bezuidenhout een in een
bestemmingsplan neergelegde mogelijkheicl voor het realiseren van dakopbouwen te onthouden.
Om die reden wordt het in volledige heroverweging met de voorliggende partiiile herziening Bezuidenhout,
re herziening alsnog mogelijk gemaakt om dakopbouwen te realiseren op die woningen, gelegen binnen de
bestemming Wonen - t en Wonen - 2, daar waar dit stedenbouwkundig en ruimtelijk inpasbaar worilt geacht.
Naast de hierboven omschreven mogelijkheid om dakopbouwen te realiseren, zijn in de voorliggende partiële
herziening nog een paar zaken toegevoegd /gewijzigd /aangescherpt, voortvloeiend uit hetzij wettelijke
mogelijl*reden, hetzij gewijzigd gemeentelijk beleid en actualisering. Vooi de helderheid worden deze
veranderingen hieronder puntsgewijs opgesomd :

in de jaren na het vaststellen van het bestemmingsplan Bezuidenhout (zor4) zijn
meerdere omgevingsvergunningen verleend voor het realiseren van dakopbouwen en/of dakterrassen. Deze
verleende vergunningen (t/m peildatum go-g-zot7) zijn op de verbeelding verwerkt;
a. Omgevingsvergunningen:

b. Aan- en bijgebouwenregeling: de aan- en bijgebouwenregeling uit het vorige bestemmingsplan geschrapt
wegens overbodigheid. Het vergunningswij bouwen dat ter plaatse geldt biedt reeds ruime(re) mogelijkheden

voor het bouwen van aan- en bijgebouwen;
c. Woningsplitsing: Het splitsen van woningen wordt verboden (artikel 8 onder h). Onder bepaalde voorwaarden
kan hiervan worden afgeweken (artikel ro.r onder e). Dit sluit beter aan bij hoe de Gemeenteraad wil omgaan
met verzoeken tot woningsplitsing, onder meer om overbewoning te voorkomen. De regeling is overeenkomstig
gewijzigd gemeentelijk beleid. Op 19 april aotT heeft de raad ingestemd met de Woonvisie zorT-zo3o, waarin
onder andere één stedelijke beleiclslijn is opgenomen voor bouwkundig splitsen. Bouwkundig splitsen wordt niet
toegestaan tenzij de zelfstandige woningen die als gevolg van splitsing ontstaan elk tenminste een volledige
bouwlaag/bouwlagenbeslaan en de zelfstandige woningen die als gwolgvan splitsing ontstaan elk minimaal
40 m2 woonoppervlalÍe hebben, de parkeerdruk niet hoger is dan 9o% ofir'el de parkeerbehoefte volledig op
eigen terrein wordt opgelost;
d. Garageboxen en fietsenbergingen: Na onderzoek kwam naar voren dat er meer garageboxen en
fietsenbergingen binnen de beide woonbestemmingen aanwezig zijn dan op de verbeelding van het
bestemmingsplan Bezuidenhout zijn weergegeven. In de partiële herziening is deze omissie uit zot4 hersteld en
zijn de aanwezige garageboxen en fietsenbergingen op de verbeelding opgenomen met hetzij een

functieaanduiding "garagebox"(gab) hetzij een bouwaanduiding "specifieke bouwaanduiding - berging" (sba-bg);
e. Bestemming Kantoort Eén kantoorpand, gelegen aan cle Koningin Sophiestraat, [hoek Schenkkade) is ter
actualisering en verduidelijking van het gebruik ook in de herziening meegenomen. Het betreft de locatie van de
na het bombardement van het Bezuidenhout beschadigde, en uiteindelijk in 1976 gesloopte, Liduinakerk. Het
huidige pand is in zooS onttrokken aan de eredienst voor de katholieke kerk (deze is samengegaan met de
Paschaliskerk), maar de in het pand op cle begane grondlaag aanwezige Liduina-kerkzaal is ook heden ten dage
nog in gebruik bij een geloofsgemeenschap.
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De regeling van de kerkzaal, zoals nu opgenomen in de bestemming Kantoor, sluit bij dit gebruik van de begane
grond aan, en is geldk aan de bestemmingsregeling zoals deze voor de kerkzaal was opgenomen in het
bestemmingspian Bezuidenhout-Midden uit de jaren 8o (het plan dat aan het bestemmingsplan uit zor4 vooraf

sins).

-

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is met name:
' hetbied.enuan eenacnteeljurídiseh-planologischkader: hetbestemmingsplanlegt in hoofdzaak de
bestaande situatie vast cn dient als een actueel beheerkader, Het plan biedt de planologisch-juridische basis
voor hantlhaving van de ruimtelijke situatie zoals die nu is, voor het beheer ervan in de toekomst en voor
mogelijke nieuwe ontwikkelingen (zoals dakopbouwen);
' uituoering geuen aan het gemeentelijke d.akopbouwenbeleid: dakopbouwen worden binnen de
bestemmingen Wonen - t en Wonen - z mogelijk gemaakt, waar dit stedenbouwkundig en ruimtelijk
inpasbaar wordt geacht. Deze mogelijkheid was is in de einduitspraakvan de Raad van State van
18 augustus eor4 inzake het bestemmingsplan Bezuidenhout (zor4) vernietigd;
' Het ínstellen uan een splitsingsverbod uoor u.toningen waarbij een dakopbouw uordt toegewezen met
onthffingsuoorwaarden: Op r8 februari zor4 is door Burgemeester en Wethouders debeleiclsregel
vastgesteld (RIS zTorg) die bepaalt dat in een periode van tien jaar na het verkrijgen van een
omgevingsvergunning voor het vergroten van een woning door middel van een dakopbouw ten behoeve van
het gebruik, zij geen medewerking verlenen aan een aanwaag tot splitsing van de betreffende woning met
dakopbouw in meerdere zelfstandige woningen.

-

Geldende planologische regelingen
Het bestemmingsplan Bezuidenhout, r" herziening herziet (gedeeltelijk) het bestemmingsplan Bezuidenhout,
vastgestelcl op z4 april zor4 en gedeeltelijk onhenoepelijk geworden op 18 augustus 2014.
De inwerkingtreding van de herziening vervangt, voor zover het op de verbeelding weergegeven plangebied
betreft, volledig de regeling uit het bestemmingsplan Bezuidenhout (zor4). Voor deze opzet is gekoz€n omdat het
de duidelijkheid, de inzichtelijlàeid wat precies ter plaatse op dat perceel geldt/mogelijk is, ten goede komt.

PROCEDURE

.

Inspraak

Bij besluit van burgemeester en wethouders, d.d. r8 december zor7, RIS 298642, heeft het college besloten
inspraak te laten plaatsvinden in het kader van de zienswijzenprocedure als bedoeld in art. 3.8 Wro.

-

T'erinzageleggí.ng onhuerp-bestemmíngsplan
Op r9 december zorT is de kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan toegestuurd
aan overlegpartners, waaronder de Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, het Hoogheemraailschap van

Delfland, de bewonersorganisaties en overige bij het plan betrokken instanties.
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van zr december 2o1Z tot en met 91 januari 2018 ter inzage gelegen. Het
bestemmingsplan was ook in te zien op www.ruirntgJijkeplannen.n! en www.denhqÍrg.nVbestgmminssplamren.
Er zijn 3 zienswijzen ingediend.
Het college biedt de raad hierbij het ontwerp-bestemmingsplan ter vaststelling aan. Het plan bestaat uit de
plankaart met kenmerk NL.IMRO.o5iS.BPo3o4GBezuidenhr-4oON en regels, en gaat vergezeld van een
toelichting. Ter besparing van de kosten is het u eerder toegezonden plan niet opnieuw bijgevoegcl.

3/20

Gem6ênte Den Haag
Ons kenmerk

DSO/zor8.6a

INGEKOMENZIENSWIJZEN

Nr.

Ra-nr,

Indiener zienswiip

o1.

2018-19

o2.

2()r8.2C)

Reclamante
Reclamant

03.

2o18.21

Lexence advocaten namens Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Ontvankelijkheid zienswij zen
De zienswijzen zijn tijdig ingekomen en voldoen aan de wettelijke eisen.

Behandeling ziensw[j zen
1.

Rl

gorS.rq

Rgclamalrte

De volgende zienswijze is geciteerd

"Een tijcl speel ik al met de gedachte om een dakterras op mijn woning te gaan realiseren. Ingegeven door het feit
dat ik een bovenwoning (z-hoog) bezit met een plat dak, ik toch wel erg de zon misloop met mijn bescheiden

balkon op het noorden en ik om mij heen in de straat en de wijk de aanleg van dakterrassen gerealiseerd zag
worden. De door mij in de arm genomen architect wees mij echter op de inhoud van het voornoemde
ontwerpbestemmingsplan wat zou gaan gelden voor mijn wijk en straat.
In dat ontwerpbesluit staat tot mijn verbazing dat voor het stu\ie van de Johannes Camphuijsstraat waar mijn
wonlng zich bevindt {tussen de Stuyvesantstraat en de Sehenlkade) er geen dakterras gerealiseerd mag worden.
Volgens dit plan wordt een dakopbouw gelijk gesteld aan een dakterras en geldt het volgende:
'ï....... ) ín d.eze straat met uariërende bouwhoogtenworden met alleen tweelaagse bebouwing en op de hoeken
met de Sfuyuesantstraat dakopbouwentoegestaan, ditinverband met de ensemblewa.qrd.evanverschillende
b ouw stíjlen en b ebouwing stgp en. "
Mijn zienswijze met betrekking tot deze beslissing is als volgt.
De ensemhlewaardÊ van dit strrkje straat ontgaat mij in z'n geheel. Ensemblewaarde is een waarclering van het blj
elkaar passend geheel van samengestelde delen.
Dit begrip is echter zeer rekbaar en ik begrijp niet waarom in het ontwerp-bestemmingsplan hiewoor gekozen is.
Dit en het feit dat de dakterrassen die er al zijn gerealiseerd niet vanaf de straatzijde te zien zijn heeft mij doen
besluiten mijn zienswijze bij de Gemeenteraad neer te leggen. Het dakterras wat ik voor ogen had om mijn
woongenot te verhogen zou puur en alleen bedoeld zijn om van de zon te genieten en het terras zou aangelegd gaan
worden in het midd.en van het dak waarbij er zeker rekening zou worden gehouden met een dakterras dat een
ruime afstand van de voor-en achtergevel behelst.
Ik verzoek u kennis te nemen van mijn ziensw[jze."

zienswiiie merkt het collegtt het uolgende op:
Voor zouet reclamante uroagt omverduidelijking uanhetgeen onder ensemblewaarde moet worden
uerstaan, merken wij het uolg ende op. Ensembleuaarde uan verschillende bouwstijlen en
bebouwingstgpen, in het kader uan een bestemmingsplan als het uoorlíggende, kan ook worden
opgeuat als de betekenís uan een object als essentieel (cultuurhistoriseh, functíoneel en/of
architectuurhÍsforisch en uisueel) onderdeel uan een complex. In de Johannes Camphu$sstraat
fussen de Juliana uan Stolberglaan en de Schenkkade aan de euen zijde, waar reclcmante
woonachtíg is, is sprake van een uisuele ensemblewaarde uan het blok, welke ond.er andere is
geÍegen in de identieke uitstraling door de bestaande bouwhoogte.
Ten aanzíen van deze
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Voor zouer reclamente ura(rgt om een mogelijkheid uan dakopbauwen, dan wel dakterrassen ter
plaatse, is de ziensuijze een reden om tot nuanceríng en herauerweging over te gaan uoor het gehele
bouwblok Johannes Camphufssfraat 222-998, euen nummer'Íng.
Gelet op huidige bouwhoogte uen 11 meter uan het betreffende blok en de reeds uoor een gedeelte uan
het blok opgenomenmogelijkheid uoor dakopbouwen (de percelenJohannes Camphuíjsstraat 272286), de uerhoudi.ng tot de hoogte uan de naastgelegen bebouwíng aan de Schenkkade (t4 meter) en
het (blijuen) uoldoen aant de zogenaamde Haagse bezonníngsnorm, is de specifieke
stedenbouwkundíge situatieter plaatse aanleiding om ookter plaatse uande (ouerige) adressen
Johannes Camphuijssn'aat 288-g38 over te gaantothet opnemenuan dakopbouwmogelijkheden.

Conclusie: Uit uoorgaande ouertuegingen uolgt dat het college de zíenswijze gegrond uerklaart, als
uolgt:
. ter plsatse uen de Johannes Camphuijsstraat betreffende de huísnummerc 288-SS8 aan de euen zijde
uan de straat, wordt de bouwaanduíding "specifieke bouwaandtriding * dakopbouru" toegeuoegd
onderstaand kaartJragment:

.a

De toelichting wordt ínhoofdsnk 54.8 a.angepast als volgt. In de zin : "Johannes
Camphuijsstraet: in d.eze ..... bebouuíngstgpen." worden de zinsnede "met alleen
....,Sfuyuesontstraat" ueruangen door de zinsnede: "aan de euen àjde, Johannes
Camphuij s str aat 2 Zz {.58 ".

2,

Ra

zor8.zo

Reclamant

De volgende zienswijze is geciteerd:

"t.r

Op de website van de gemeente Den Haag is het ontwerp-bestemmingplan Bezuidenhout, re herziening
(hierna het "Ontwerp-bestemmingsplan") beschikbaar gesteld. Gedurende de periode van 21 december 2017 tot cn
met 3t januari zorS kan eenieder zijn zienswijze op het Ontwerp-bestemmingsplan indienen. Bij wijze van dit
schrljven wil i\ als bewoner en eigenaar van een appartement aan de Aitingstraat in de wijk Bezuidenhout, graag
mijn zienswijze op het Ontwerp-bestemmingsplan met u delen.
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t.z Zoals uiteengezet in de toelichting op het Ontwerp-bestemmingsplan (hierna de "Toelichting") is het doel van
het Ontwerp-bestemmingsplan onder andere "uituoering geuen aan het gemeentelijk dakopbouwenbeleid" nadal
het beleid in het vorige bestemmingsplan op dit punt door een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State was vernietigd.
t4 "Dit genoemde gemeentelijk dakopbouwenbeleid is erop gericht dat bewoners zoueel mogelíjk hun woon
earrière in hun eigen wijk kunnen maken. Het uergroten uan de woning ís daarom een belangrijk instrument. "
De Toelichting stelt verder dat het uitganpunt bij het maken van het Ontwerp-bestemmingsplan is geweest om
het alsnog mogelijk te maken dakopbouwen te realiseren op die woningen waar dit stedenbouwkundig en
ruimtelijk inpasbaar wordt geacht.
r.4 De in de voorgaande paragraafgenoemde kaders worden vervolgens uitgewerk in hoofdstuk 5.3.r van de
Toelichting. De volgende aspecten worden aangedragen die meewegen bij de beoordeling of op een locatie
dakopbouwen toegestaan worden :
r) Straa@rofielen;
2) Bhnenterreinen;
g) Hoogte stedelijke omgeving;
4) Dakvormen; en
S) Ensemblewaarde.
r.5 In de paragrafen volgend op 5.3.r wordt vervolgens per gebied uiteengezet waarom dakopbouwen in een
bepaalde straat wel of niet toegestaan zijn. Graag vraag ik uw aandacht voor hoofdstuk 5.3.5 waarin uiteengezet
wordt waarom er in de straat waar ik woon, de Altingstraat, geen dakopbouwen zijn toegestaan.
r.6 De Toelichting geeft hiervoor de volgende reden: "dakopbouwen z$n uanutege het urij smalle s*aatprofi.el (ca.
tt m) taaainaanbeide zíjden geparkeerdwordt met als geuolg een vrij krapperijbaan eneenbouwhoogte van
10 meter, ín deze straat niet geuterat en worden derhalue niet mogelijk gemaakt."
r. 7 In omliggende straten van de Altingstraat, zoals de Hendrik Zwaardekroonstraat, de Joan Maetsuykerstraat, de
Pahudstraat en de Willem van Outshoornstraat (hierna de "Omliggende Straten"), worilen dakopbouwen over het
algemeen wel toegestaan. Als ik kijk naar de uitleg die in de Toelichting gegeven wordt over de redenen waarom in
de Omliggende Straten dakopbouwen wel toegestaan zijn, en deze redenen vergelijk met de reden waarom er in de
Áltingstraat geen clakopbouwen mogelijk gemaakt worden, dan zie ik als enige verschil het straatprofiel.
r.B Volgens de Toelichting heeft de Atingstraat een wij smal straatprofi.el van ongeveer rr meter breed en hebben
de Omliggende Straten een straatprofiel van ongeveer 12 meteï. Deze meter verschil is blijkens de Toelichting voor
tle stellers van het Ontwerp-bestemmingsplan de reden om geen clakopbouwen toe te staan aan de Altingstraat.
r.9 Toen ik dit las als bewoner van deze buurt vond ik dit al gelijk erg vreemd, voor mijn gevoel en inschatting is de
Altingstraat zeker niet de smalste straat van de Altingstraat en de Omliggende Straten gezamenlijk. Daar ik op het
moment van eerste publicatie van het Ontwerp-besternmingsplan (in de zomer van 2017) bezig was met het
plannen van een dakopbouw op mijn woning heb ik besloten dit nader te onderzoeken.
1.1o Met behulp van een laserafstandsmeter heb ik op verschillende punten in ile Altingstraat en de Omliggende
Straten de straatbreedte opgemeten. De meetpunten waren op plaatsen waar ik kon meten van gevel tot gevel, een
eventuele erkeq dan wel een teruglopende gevel heb ik buiten beschouwing gelaten. Hiermee heb ik dus de
algemene straatbreedte gemeten. De resultaten van deze metingen vindt u in Bglage r bij dit schrijven. Bijlage z
geeft vervolgens geografisch aan waar de metingen hebben plaatsgevonden in de verschillende straten en Bijlage 3
is een overzicht van de foto's die ik gemaakt heb van de uitkomst van elke meting. Indien gewenst kunt u deze bij
mij digitaal opwagen om de locaties van Bijlage z te bevestigen. De metadata van foto's zijn bevatten namelijk cle
gps-coórdinaten van locatie waar ze gemaakt zijn.
r.rr De uitkomst van de metingen laten zien dat de Altingstraat en de Omliggende straten allemaal even breed zijn,
namelijk ongeveer 12 meter. Het noordelijke einde van cle Altingstraat, waar ile Altingstaat en de Merkusstraat
kruisen is zelfs r4 meter breed. Op basis van hetgeen ik uiteengezet in paragraaf r.8 van deze brief is rle bepalende
factor om wel of geen dakopbouwen in de Àtingstraat toe te staan dus de meter verschil in straatbreedte.
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Nu dat de mctingen aantonen dat de Áltingstraat en de Omliggende Straten allemaal ongeveer rond de rz meter
breed zijn en in de Omliggende Straten in het Ontwerp-bestemmingsplan wel dakopbouwen zijn toegestaan ben ik
van mening dat aan de Altingstraat op basis van het breeilte criterium ook dakopbouwen toegestaan moeten zïn.
1.12 Tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdag 9 januari zorS heb ik met de stedenbouwkundige gesproken die
betrokken is geweest bij het opstellen van het Ontwerp-bestemmingsplan. H$ maakte mij duidelijk dat de
gemeente bij het opstellen van het plan uitgegaan is van kaartmetingen om cle breedte van de verschillende straten
te bepalen en dat er geen daadwerkelijk metingen in de wijk hebben plaatsgevonden.
1.13 Tevens sprak hij daar ook nog over het feit dat de Altingstraat door zijn ligging al erg donker is en dat
dakopbouwen daarom ook als onwenselijk worden beschouwd. Ik vind dat ofeen straat donker is of niet een erg
subjectief criterium. Tevens kan dit ook alleen vastgesteld worden door in de wijk de verschillende straten te
vergelijken. Ik ga ewan uit nu ilat de straatbreedtes bepaald zijn op basis van kaartmetingen dat het vaststellen of
een straat een donkere ligging heeft ook gebeurd is op basis van kaartstudies en niet op basis van observaties.
Tevens wordt in tle Toelichting het criterium of een straat donker is niet genoemd als bepalend of dakopbouwen in
een straat worden toegestaan.
1.14 Tot slot wil ik u er nog op wijzen clat in het vorige bestcmmingsplan dakopbouwen in de Altingstraat wel
waren toegestaan. In ieder geval in het ontwerpplan, totdat dit ontwerp met betrekking tot het
dakopbouwenbeleid, zoals genocmd in paragraaf r.z van deze brief vernietigd is door de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aangezien de vernietiging te maken had met de door de gemeente op
dat moment gehanteerde parkeernorm en er geen inhoudelijk bezwaar was ten aanzien van de criteria op basis

waarvan in het toenmalige plan bepaald werd waar er dakopbouwen mochten komen ben ik van mening dat het in
het Ontwerp-bestemmingsplan toevoegen van normen zoals straatbreedte sowieso niet passen. Deze normen nam
de gemeente bij het vorige ontwerp-bestemmingsplan niet in acht bij het bepalen waar er dakopbouwen mochten
komen en ik zou de Gemeente in ieder geval willen wagen te onderbouwen wat er in de tussentijd veranderd is en
waardoor deze normen nu wel gehanteerd worden.
1.$ Op basis van de bovenstaande conclusies (zoals genoemd in paragrafen 1 .11, 1.19 en r,r4) maak ik bezwaar
tegen het Ontwerp-bestemmingsplan. Naar aanleiding van het voorgaande verzoek ik u met inachtneming van
mijn zienswijze het Ontwerp-bestemmingspian gewijzigd vast te stellen, namel$k door het bouwen van
dakopbouwen aan de Altingstraat wel mogelijk maakt. Mocht u besluiten dit toch niet te doen dan zou ik u willen
wagen om de in deze brief genoemde argumenten onderbouwd te weerleggen.
r.16 Zoals het uitgangspunt is van de gemeente zou ik ook graag de mogelijkheid hebben om mijn woon carrière in

mijn eigen wijk Bezuidenhout te kunnen maken.
Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt."
Ten aanzien uan d.eze zienswfze merkt het eollege het uolgende op:
We hebben met ínstemming kennis genomenuan deze goed onderbouwd.e zíenswíjze, De

door reclamant gemeten
Altingstraat uordt onderschreuen, namelijk ongeueer 12 meter. Nu geconstateerd moet worden dat
ín de toelichting uoor wat betrefi de Altingstraat is uitgegaan uo.n een onjuiste breedtemaat uan tt meter, is dit
een reden om ook ambtshalve tot heroverweging ouer te gaan voor de gehele Altíngstraat.
madt uan

d.e

Een hernieuwde bestudering uon de bezonningstechnische uitkomsten en de speeifi.eke acfuele
stedenbouwkundí.ge situatie ter plaatse heefi tot de volgende ouerwegingen geleid.
De bebouwing in de Altíngstraat bestaat uit in drie bouwlagen gestapelde appartementen met een
bouwhoogteuan 10 meter, ontsloten door een'Haagse portiek'.
Dakopbouwen worden ín de Altíngstraat, gelijk soortgelijke "portiek" straten (zoals de even brede
Van Lansbergestraat), ruímtelíjkinpasbaar geacht. Voor reclamant betekent dit, dat op de
uerbeelding , ter plaatse uan het blok waar hij woonachtíg is (aan euen àjde tussen De Sill estraat en
Pahudstraat), de bouwaanduídíng "speeifieke bouwaanduidíng - dakopbouw" worilt toegeuoegd,
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Ook voor het and.ere deel uan de Altíngsh'aat, gelegen tussen de Merkusstraat en De Sillestraat,
de uerbeeldíng de bouwaanduidíng "specifieke
bouwaanduídÍng - dakopbouw" toegeuoegd. (zie Staat uan Wijàgingen onder "ambtshalue

wordt de toelichting eangepast en op
wijzigingen").

Conclusie: Uit uoorgaande ouertuegingen uolgt dat het college de zÍenswijze gegrond uerklaart, als

uolgt:

.

Op de uerbeelding

wordt ter plaatse uan de Altingstraat, tussen De Sillestraat en Pahudstraat, de
bouwaenduiding "specifieke bouwaanduidíng - dokopbouw" toegeuoegd ouereenkomstig onderstaande

kaartfragment:
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l,exence advocaten namens Stichting Wijkberaad BgU$idenhout

De volgende zienswijze is geciteerd:

"r Inleiding
r.r Cliënte, Stichting Wijkberaad Bezuidenhout, gevestigd te Den Haag (e593 CH) aan de Johannes
Camphuijsstraat z5 (hierna: de Stichting) kiest in deze zaak woonpiaats op het kantooradres van Lexence N.V. te
Amsterdam aan de Àmstelveenseweg boo (r.o8r KL), van welk kantoor ondergetekende in deze zaak als advocaat
optreedt.
1.2 Het ontwerpbestemmingsplan "Bezuidenhout, r e herziening" (hierna: het ontwerpbestemmingsplan) is met
ingang van zr december ter inzage gelegd. Namens de Stichting wordt met dit schrijven een zienswijze ingediend
tegen het ontwerpbestemmingsplan. Een kopic van de bekendmaking van het ontwerpbestemmingsplan is
aangehecht als bijlage r.

z tselang stichting
z.r De Stichting heeft - kort gezegd - tot doel de instandhouding van een goed woon- en leefklimaat in de wijk
Bezuidenhout. Ter realisatie van deze doelstelling vervult de Stichting verschillende feitelijke werkzaamheden. Zo
verschaft ile Stichting onder andere inzicht in en informatie over (verbetering) van het woon- en leefmilieu in ile

-ijk.
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Daarnaast bevordert de Stichting overleg en samenwerking tussen bewoners en de in het werkgebied werkzame
instellingen en overheiilsdiensten. Verder stimuleert en organiseert de Stichting verschillende activiteiten ten
behoeve van een goed woon- en leefklimaat. De Stichting ondersteunt voorts bewoners bij het behartigen van hun
belangen en voert te dieneinde zo noilig juriilische procedures.
2.2 Het ontwerpbestemmingsplan heeft gevolgen voor het woon- en leefklimaat in de wijk Bezuidenhout,
aangezien met dit ontwerpbestemmingsplan niet voldoende wordt aangetoond en geborgd dat het toestaan van
dakopbouwen geen nadelige gevolgen heeft voor de parkeeralruk in de wijk. De Stichting weest als gevolg hiervan
voor een toename van de parkeerdruk en hierdoor voor negatieve gevolgen voor het woon- en leefklimaat in de
w{jk. De Stichting heeft er, meale gelet op haar doelstellingen en feitelijke werkzaamheden belang bij nu een
zienswijze in te clienen.
3

Achtergrond/feiten

3.r Op z7 juni zor3 werd het bestemmingsplan "Bezuidenhout" vastgestelil. De Stichting heeft beroep ingesteld
tegen dit bcstemmingsplan, waarbij de Stichting zich onder andere op het standpunt heeft gesteld dat in de wijk
rceds sprake was van een parkeertekort en dat zij weesde dat door de dakopbouwen die dit bestemmingsplan
mogelijk maakte, het parkeertekort alleen nog maar zou toenemen.
3.2 In de tussenuitspraak van 19 februari zor4 (ECLI:NL:RVS:zoI4:58+) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State (hierna: de Afdeling) overwogen dat in het bestemmingsplan beoordeeld had moeten
worden of zich reeds een parkeertekort voordeed en hoe de door het plan mogelijk gemaakte ontwikkelingen zich
daartoe verhielden. Hierbij diende bij het bepalen van het aantal benodigde parkeerplaatsen uitgegaan te worden
van de representatieve invulling van hetgeen ingevolge het plan planologisch maximaal mogelijk is. De Afdeling
overwoog vervolgens dat in het bestemmingsplan "Bezuidenhout", nu niet in geschil was dat zich een parkeertekort
voordeed, niet inzichtelijk is gemaak welke gevolgen het toestaan van dakopbouwen heeft voor de
parkeerbehoefte. De Afdeling heeft in ileze.tussenuitspraak geoordeeld dat het bestemmingsplan in zoverre in
strijd is met artikel 3:z Álgemene wetbestuursrecht (hierna: Awb). De Afdeling heeft de gemeenteraad van
Den Haag clan ook opgedragen om dit gebrek te herstellen en door het verrichten van nader onderzoek voldoende
draagkrachtig te motiveren welke gevolgen een representatieve invulling van de maximale planologische
mogelijkhed.en heeft voor de parkeersituatie in het plangebied, dan wel om een nieuw besluit te nemen.
3,3 Naar aanleiding van deze uitspraak van t9 februari zor4, heeft ile raad bij besluit van z4 april2oq het
bestemmingsplan "Bezuidenhout" gewijzigd. In dit besluit zijn de planregels ten aanzien van de specifieke
bouwaanduiding voor dakopbouwen uitgebreid/verduidelijkt. Vercler is paragraaf5.z.7.4 "Dakopbouwèn en
parkeerbehoefte" aan de plantoelichting toegevoegd. Met deze paragraafheeft de raad beoogd uiwoering te geven
aan de opdracht van de Afileling om te motiveren welke gevolgen een representatieve invulling van de maximale
planologische mogelijkheden heeft voor de parkeersituatie in het gebied. In deze nieuwtoegevoegde paragraafwas
opgenomen dat het plan "Bezuidenhout" minder planologische mogelijkheden voor opbouwen kencle dan het
voorheen geldende plan, wat maakte dat ile raad zieh op het standpunt stelde dat het plan geen negatieve gevolgen
heeft voor de parkeersituatie in het plangebied.
3.4 De Stichting heeft vervolgens haar zienswijze naar voren gebracht over de wijze waarop het gebrek uit het
bestemmingsplan in het besluit van z4 april zor4 is hersteld. De Stichting voerde in de zienswijze onder meer aan
dat de raail bij een vergelijking tussen het voorheen geldende plan en het onderhavige plan niet alleen de
uitbreidingsmogelijkheden, maar ook de voorheen geldende en huidige parkeernormen had moeten betrekken.
Waarbij de Stichting er op wees dat er ten tijde van het vaststellen van het plan reeds een parkeertekort bestond
van r.594 parkeerplaatsen. Ook voerde de Stichting aan dat het besluit van de raad van z4 april 2014 berustte op
onjuiste informatie en cijfers over de parkeerbehoefte.
S.5 In de uitspraak van 18 augustus zor4 (ECLI:NL:RVS:zor4:3r92) heeft de Afdeling vervolgens geoordeeld dat
de raad met het besluit van z4 april zor4 niet aan de in tussenuitspraak gegeven opdracht heeft voldaan. De
Afdeling overwoog dat de raad met de enkele verwijzing naar de bouwmogelijkheden uit het vorige plan, niet
inzichtelijk heeft gemaakt welke gevolgen een representatieve inwlling van de maximale mogelijkheden van het
onderhavige plan heeft voor de bestaande parkeersituatie in het plangebied.
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De Afdeling heeft in deze uitspraak bepaald dat niet inzichtelijk is gemaakt welke gevolgen het plan heeft voor de
parkeersituatie in het plangebied, voor zover daarin dakopbouwen zijn toegestaan, omdat de in het plan
gehanteerde parkeernorm mede afhankelljk is van de oppervlakte van de woning en de oppervlakte van cle woning

door het toevoegen van een dakopbouw zodanig toeneemt dat een hogere parkeernorm geldt, hetgeen de raad niet
heeft betrokken in cle beoordeling van de gevolgen van het plan. Daarom heeft de Afd.eling in deze uitspraak de

mogelijkheid vernietigcl om binnen cle bestemmingen "Wonen - 1" en "Wonen - z" in het plangebied van het
bestemmingsplan
"Bezuidenhout" dakopbouwen te realiseren. Voor het overige is het vastgestelde plan "Bezuidenhout" in stand
gebleven.
3.ó Met ingang van zr december zotTheeft de raacl het ontwerpbestemmingsplan "Bezuidenhout, le herziening"
ter inzage gelegd. In dit ontwerpbestemmingsplan wordt het weer mogelijk gemaakt om dakopbouwen te
realiseren op woningen binnen de bestemmingen 'Wonen-l' en 'Wonen-2'. Ter onderbouwing van deze keuze is in
de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan het volgende opgenomen: ', ( ... ).
Daarbij is onder meer aangegeven dat er op zichzelf beschouwd geen reden is om aan te nemen clat door
toevoeging van bijvoorbeeld een dakopbouw ook het autobezit van zittende bewoners toeneemt. Ter onderbouwing
is een vergelijking opgenomen van het autobezit inzake 424 adressen in Den Haag waarvoor in de periode zoog2012 aanwagen voor een dakopbouw zijn ingediend. Deze vergelijking laat zien dat er binnen de gemeente
Den Haag sprake is van een marginale toename van het autobezitbij deze adressen tussen 2o1o en zot5 met in
totaal 46 auto's verspreicl over de stad.
Voor het staclsdeel Haagse Hout, waarbinnen het Bezuidenhout is gelegen, leidde de vergelijkiug tot een negatief
resultaat: het autobezit was in die jaren met 2 auto's afgenomen (64 versus 6z auto's). Gelet hierop wordt er vanuit
gegaan dat bij uitbreiding van het woonoppervlak van een bestaande woning de parkeerbehoefte niet wijzigt als
gevolg van de uitbreiding en clat er onvoldoende aanleiding bestaat om in het kader van de omgevingsvergunning
een parkeereis te stellen."
3'7 Met de uitspraken van r9 februari 2014 en 18 augustus zor4 is in onderhavig ontwerpbestemmingsplan
opnieuw onvoldoende rekening gehouden. Ook in dit ontwerpbestemmingsplan is namelijk onvoldoende duidelijk
gemaakt welke gevolgcn een representatieve inwlling van de maximale planologische mogelijliÍreden heeft voor de
parkeersituatie in het gebied. Reden voor de Stichting om nu een zienswijze tegen dit ontwerpbestemmingsplan in
te dienen.
4

Gronden

4.rDeze zienswijze is gericht tegen de plandelen "Wonen-l" en "Wonen-2", de algemene gebruiksregels van het
ontwerpbestemmingsplan en tevens tegen de Nota parkeernormen Den Haag.
De parkeercegeling in het ontwerpbestemmingsplan is onzorguuldig en leidt tot rechtsonzekerheid.
4.2 In bestemmingsplannen die worden vastgesteld na z9 november zor4 is het, aangezien het niet meer is
toegestaan stedenbouwkundige voorschriften, zoals parkeernormen, in een gemeentelijke bouwverordening op te
nemen, niet meer mogelijk te verwijzen naar parkeernormen in de bouwverordening. Dit betekent dat in
bestemmingsplannen vastgesteld na z9 november zot4 parkeernormen opgenomen moeten worden, Hierblj kan
volstaan worden met een verwijzing naar gemeentelijk beleid dat parkeernormen bevat. De wijze waarop in de
planregels van het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar de Nota parkeernormen is echter dusilanig
onduidelijk dat hiermee onvoldoende wordt geborgd dat in volcloende parkeergelegenheitl wordt voorzien.
4.3 In artikel g sub b van de planregels is - kort gezegd - bepaald dat indien de ligging, de omvang of de
bestemming van een gebouw daartoe aarileiding geeft, ingeval geen sprake is van een uitbreiding van een
bestaancle woning, met inachtneming van de Nota parkeernormen voorzien moet worden in parkeerruimte op
eigen terrein. De situatie waarin sprake is van een uitbreiding van een bestaande woning is uitgezonderd van de eis
dat voldaan moet zijn aan de Nota parkeernormen en dat voorzien moet worden in parkeerruimte op eigen terrein.
Hieruit ldkt te volgen dat voor uitbreidingen van woningen de regels over parkeren zoals vol6 uit de Nota
parkeren niet gelden.
Het is onjuist om uoor uitbreidingen uan taoningen geen parkeernormen uan toepassing te uerklaren
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4.4 In de eerste plaats is het onjuist om voor uitbreidingen van woningen geen parkeernormen van toepassing te
verHaren. Door deze parkeerregeling als zodanig op te nemen, impliceert de raad dat door het uitbreiden van
woningen de parkeerbehoefte niet wijzigt. Het standpunt van de raad dat de parkeerbehoefte bij de uitbreiding van
het woonoppervlak nict wijzigt, is cchtcr niet juist en tevens onzorgwklig vastgesteld.
4'5 In de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan wordt ter onderbouwing van het standpunt dat rle
parkeerbehoefte niet wijzigt als gevolg van de uitbreiding van het woonoppervlak verwezen naar een vergelijking
van het autobezitvoot 424 adressen in Den Haag, waarvoor in de periode 2oog-2o12 aanwagen voor
dakopbouwen zijn ingediend. De vergelijking laat zien dat het autotrezit met 46 auto's is toegenomen bij adressen
waar een vergunning voor dakopbouwen is aangewaagd. De gemeente baseert hier vervolgens haar standpunt op
dat de parkeerbehoefte bij uitbreiiling van het woonoppervlak niet wijzigt.
4.6 De conclusie van de raad dat de parkeerbehoefte niet wijzigt door de komst van dakopbouwen is onjuist. Uit de
vergelijking waarop de raad deze conclusie baseert, volgt nameliik clat door het mogelijk maken van dakopbouwen
wel degelijk sprake is van een toename van het aantal auto's. Uit het door d.e gemeente uitgevoerde onderzoek
blijkt een toename van het aantal auto's van ruim rcYo,bij adressen waar dakopbouwen worden toegestaan.
Hiermee is juist aangetoond ilat cloor de komst van dakopbouwen wel degelijk sprake is van een toename van het
aantal auto's en hierdoor van een verandering in de parkeersituatie.
4.7 Daarnaast is deze conclusie onvoldoende onderbouwd. Zeker gelet op het feit dat in de wijk Bczuidenhout al
lange tijd sprake is van een parkeertekort, had niet zo snel de conclusie getrokken kunnen worden dat het toestaan
van dakopbouwen geen gevolgen heeft voor de parkeersituatie ia het plangebied. Verder is deze vergelijking
onvoldoende om als onderbouwing van het standpunt van de raad te kunnen dienen. In de eerste plaats is het de
waag of deze vergelijking representatief is voor de huiilige situatie in de wijk. Deze vergelijking ziet immers op de
periode 2o1o-2o15, waarin het erisis was cn waarmee deze periode dus niet representatief is voor de huidige
situatie. Ook is deze vcrgelijking uitgevoercl bij 'slechts' 4:4 adressen. Met dit ontwerpbestemmingsplan worden al
looo dakopbouwen mogelijk gemaakt.
De uitzondering uit d.e parkeerregeling àet ten onrechte op aIIe uormen uan woninguitbreiding
4.8 Veriler is met de vergelijking uitsluitend onderzocht in hoeverre dakopbouwen gevolgen hebben voor de
parkeersituatie. Door in de parkeerregeling alle vormen van woninguitbreiding uit te zonderen van de
parkeernormen, lijkt de raad te stellen dat alle vormen van woninguitbreiding geen invloed hebben op de
parkeersituatie. Het is tlan ook onbegrijpelijk dat cle parkeerregeling nu alle vormen van woninguitbreiding
uitzondert van de parkeernormen, terwijl uitsluitend de invloed van dakopbouwen op de parkeersituatie is
onderzocht. Zelfs al zou de vergelijking bewijzen dat de parkeersituatie niet wijzigt door dakopbouwen, wat niet zo
is, dan kan dit niet ook zomaar aangenomen worden voor andere vormen van woninguitbreiding.

parkeerregeling is te onduidelijk
4.9 Daarnaast leidt de parkeerregeling in artikel 9 sub b van het ontwerpbestemmingsplan tot rechtsonzekerheid.

De

De bepaling dat "indien ile ligging. de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, ingeval
geen sprake is van een uitbreiding van een bestaande woning, met inachtneming van de Nota parkeernormen

voorzien moet worden in parkeerruimte op eigen terrein", is (te) onduidelijk, Uit deze bepaling blijkt onvoldoende
in welke situaties aan de parkeernormen voldaan moet worclen. Het college zal hierdoor erg veel wijheid krijgen bij
het al dan niet verlenen van vergunningen, zonder dat duidelijk is aan welke criteria het college zal toetsen.
Tussen conclusíe
4.ro De wijze waarop de parkeerregeling in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen is in strijd met het

zorgvuldigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel, nu onvoldoende geborgd is dat het toestaan van
dakopbouwen niet leidt tot toename van de parkeerdruk. Met de verwijzing naar de vergelijking heeft de raad nog
steeds onvoldoende zorgvultlig aangetoond welke gevolgen het toestaan van dakopbouwen heeft voor de
parkeersituatie in het plangebied.
Met het onftuerpbestemmingsplan bIffi het parkeerprobleem in de uijk Bezuidenhout bestaan, wat maakt dat
het ontwerpbestemmingsplan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening
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4'11 Momenteel is sprake van een parkeertekort van ongeveer Sto parkeerplaatsen in de wijk Bezuidenhout. Het
laten vallen van de parkeereisen op papier doet niets afaan de rcaliteit op straat in de wijk. Uit de vergelijking met
de praktiik bliikt een toename van het autobezit van ruim ro%, indien dakopbouwen worden toegestaan. Nu het

ontwerpbestemmingsplan circa tooo dakopbouwen mogelijk maakt, zal - indien wordt aangesloten bij de
vergelijking - het toestaan van dakopbouwen ruim roo extra parkeerplaatsen vergen.
4.tz Daarnaast sluiten de parkeernormen uit cle Nota parkeernomen Den Haag niet aan bij de CROW
parkeerkencijfers. De normen voor woningen uit de Nota parkeernormen liggen ond.er of net op de
minimumnormen zoals gesteld door de CROW. Door de raad wordt in het geheel niet gemotiveerd waarom van
deze lage(re) norlnen zou mogen worden uitgegaan althans waarom desondanks geen sprake is van
onaanvaardbare gevolgen.

4.4 Met dit ontwerpbestemmingsplan is op geen enkele wijze getracht

het parkeertekort op lossea. Het
parkeertekort wordt door dit ontwerpbestemmingsplan juist vergroot. De parkeernorm moet houvast bieden bij de
ontwilil<eling van cle goede ruimtelijke ordening en in dat kader sturen op het autobezit in de wijk en de
parltccrdruk' Loslatcn van dc parkccrnorm bctckcnt ccn (contraproducticvc) vcrdcrc afname van ccn toch al
beperkt arsenaal aan sturingsmogelijkheden om het woon- en leefklimaat in de wijk op peil te houden.
4.r4 Verder bestaat in de wijk de wens om ondergrondse restafualcontainers (ORAC's) te plaatsen, om zo de
overlast van meeuwen tegen te gaan, alsook het afual op straat te vermincleren. Om de ORAC's te kunnen plaatsen
moet de parkeerdruk beneden de gooÁ komen te liggen.
Voorliggend ontwerpbestemmingsplan zorgt er mede voor dat de wijk tot in lengte van jaren geen beschikking
krijg over ORAC's, aangezien de parkeerdruk hierdoor nog lang niet onder de 9o% zal komen te liggen.
5 Conclusie
De Stichting weest als gevolg dit ontwerpbestemmingsplan voor een toename van de parkeerdruk en
dientengevolge negatieve gevolgen voor het woon- en leefklimaat in de wijk, Gelet op het vorenstaande verzoekt de
Stichting rekening te houden met onderhavige zienswijze en bij het vaststellen van het bestemmingsplan alsnog te

voorzien in een deugdelijke regeling ter voorkoming van onaanvaardbare de gevolgen voor de parkeerdruk. De
Stichting verzoekt u daarom een bestemmingsplan vast te stellen, waarbij voldoend.e rekening wordt gehouden met
de effecten op het woon- en leeÍklimaat in de wijk en waarin wordt aangetoond en geborgd dat het toestaan van
dakopbouwen geen negatieve gevolgen heeftvoor de parkeersituatie.',
Ten aanzien uan deze síenswiiie merkt het eallege het volgende op

7,

Formeel.
Voor zouer Lexence Aduocatennamens de Stichtíng Wíjkberaad Beruidenhout (hierna: reclamante)
onder 4.t stelt, dat de áenswijze teuens gericht is tegen de Nota Parkeernormen Den Haag, wordt dít
onderdeel uan de àenswiize niet-ontvankelijk uerklaard.. Bij besluit 21 (ris-nummerzq4z1) heert de
gemeenteraad op 3 maart 2016 de Nota Parkeernormen Den Haag, zoals uastgesteld op tt nouember

zott, gewiizigd

en aangeuuld. Deze wijzigíngen en aanvullingen

tz maart zot6' Het

besluit uan de raad uan S maart

2ot6

zíjnuankraeht met ingang uan
staat in de onderhauige procedure niet ter

drscussre.

z.

Doelstelling.
Voor zouer reclamante ond.er punt 2 haar doel aanhaalt en -kort gezegd- stelt dat het doel d,e
instandhouding uan een goed uoon- en leeJklimaat in de wijk Bezuidenhout is, utord.t opgemerkt dat de
stÍchting uolgens de statuten teuens ten doel heefr de belangenbehartiging uan de bewoners of groepen
uan bewoners te beuorderen door zelf,aerkzaamheid uan de bewoners.
Het gemeentelijk beleid. rícht zich eueneens op het belang uan bewoners, en, voor zouet in de
ond.erhauíge procedure van belang, is het gemeentelijk beleid met nadruk gericht op de mogelijkheid. dat
bewoners zoueelmogelijkhunwooncarrière inhun eigenwíjkkunnenmaken. Het mogelijkmakenuan
het uergroten ven een bestaand.e uoning is d.aarbij eenbelangrijkinstrument.
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Uitgangspunt van het gemeentelijkbeleid. ís d.et dakopbouwen in de hele stad zijn toegestaan, tenzij het
uit stedenbourukundíg en/of cultuurhutorrsch oogpunt niet ueranhuoord. is.
De Afdeling heefi ook in de uitspraak uan t8 augustus 2ot4 (in rechtsouerweging
7.2) inzake het
bestemmingsplan Benidenhout aangegeuen dit beleíd in beginsel níet onredelijk te achten. In urijwel de
gehele stad ís inmiddels aan het beleíd uituoering gegeuen door een dakopbouwenregeling op te nemen
in bestemmingsplannen. Er is uoor uat betre{t de utijk Bezuidenhout niet gebleken uan d.ermate
bijzondere omstandigheden dat dit in redelijkheid aanleíding zou moeten zijn om uan het beleid. en het
gesteld.e belang uan betuoners af te u:ijken, en af te zÍen uan het opnemen uan een
dakopbouwmogeliikheid uoor woningen waar dit in ruimtelijk en stedenbouwkund.íg opzícht
uerantwoord is. Voor zouer reclamante ziehinalgemeenheid.richttegenhet opnemenuan een
dakopbowaenregehng ín het uoorlíggende bestemmingsplan, is dít naar ons oordeel niet met
doorslaggeuende enredeffie argumenten onderbouwd.. Dít onderd.eeluan d.e ziensttijze wordt
ongegrond geacht.

g.

Achtergrond.
Voor zouer reclamante onder punt g haar eígen weergaue geeft uan achtergrond enfeíten en nogmaals
argumenten aanuoert met betrekkíng de uitspraak van de Afdeling uit augustus zot4, Iaten uii d.eze
weergaue bij reclamante. Met de uitspraak heeft de Afdeling een eindoord.eel gegeuen ouer het
bestemmingsplan Bezuidenhout en de daarín opgenomen dakopbouwmogelíjkheid. Deze procedure is
daarmee afgerond.
Aqn de orde is hier het uoorlíggende bestemmingsplan Bezuidenhout r herziening. Het algemeen
toetsingskader daarbíj is, ouereenkomstig door de Afdekng uordt aangegeuen, dat bij de uaststelling

uaneenbestemmíngsplanderaadbestemmingenkanaanwijzenenregelskangeuenwelke
deraad.uit
een oogpunt uan een goede ruimtelíjke ordening nodig acht. Daarbij heeft <te raad beleidsraímte en
dienen de betrokken belangen te uorden afgeuogen. Het besluit tot uaststellÍng uan het
bestemmingsplan dient in overeenstemmíng te zijn met het recht en d.e raad. dient zích ín redelijkheíd op
het standpunt te kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve uen een goed.e ruimtelijke ordening.
Met dit toetsingskader als rÍchtlijn, wardt met beh'ekking tot de grondenuan de zienswijze uan
reclama nte het uolg ende ouerwogen.

4.

Gemeentelíjkbeleíd.
Aluorens nader op in de zienswijze aangeuoerde grondenin te gaan, wordt het uolgende uiteengezet.
De uitspraak uan de Afdeling bestuursrechtspraak uan t8 augustus zot4 is uoor de gemeente aanleiding
geweest om de Nota Parkeetnormennad.er te beàen. In de toelíchtíng uan het bestemmingsplan
(samenvatting en hoofdsatk 3.6,2,2,) is een onderbouwing gegeuen waar kortheid.shalue naar wordt
uelwezen' Daarnaast ís als bíjlage z bij de regels de integrale tekst van het raadsvoorstel inzake

wiizigingen/aanvullingen op de Nota Parkeernormen opgenomen. Met het aannemen uan het
raadsuoorstel op 3 maart 2ot6, waarbij de raad onder meer heeftbeslotenhet college op te dt agen geen
parkeertoets te doen bij uítbreíding uloeropperulak uan bestaande woningen, ís de theoretÍsche
aanname gecorrigeerd, dat door toevoeging uan een dakopbouw de parkeerbehoefte zodaníg zou
toenemen dat de hogere parkeernorm zou gaan gelden. In de praktijk is gebleken dat het autobezít na
realisatie uan een dakopbouw slechts marginaal toeneemt, omdat er niet meerdere woningen ontstaan.
Bíi woningsplitsingen is dat welhet geual en kunnen meerdere splitsingenin een straatdeelleiden tot
een hogere parkeerdr"uk. Daaromwordt er bij woningsplitsíng wel aan de parkeernor-rnen getoetst.
In het raadsuoorstel uan 3 maart 2ot6 is ter onderbouwing een tabel opgenomen iraake een uergelijkíng
uan het qutobezit bij 424 adressen in Den Haag waaruoor in de period.e zoog-2otz aanuragen uoor een
dakopbouw àjn ing ediend.
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De betreffende aanuregen zagen destijds (ouereenkomstíg het beleid waarbij op dat moment nog geen
onderscheid tuerd gemadkt) zowel op te splitsen woningen als op uitbreidínqen uan bestaande
woningen. De tabel laat zien dat er op de maatoevende momenten ín.ianuai poTo en pol7 bínnen de
gemeente Den Haag sprake tass uan een toename uan het autobezit op deze adressen uan in totaal 46
otttl's ue.rspre.id oue.r de stad. Yoor het stadsdeel Haagse Hout, waarbinnen het nu aan de orde zÍjnde
plangebied is gelegen, Ieidde de uergelijking tot een negatíef resultaat: het autobezit was in die jaren op
de betreffende adressen met z ctuto's afgenomen (64 uersus 6z auto's). De gemeente gaat er daarom

uanuit dat bii uitbreidíng van het woonopperulak uan een bestaande woning de parkeerbehoefre niet
wíizígt en dat er onuoldoende aanleidíng bestaat om in het kader uan de omgeuingsuergunning een
parkeereis te stellen.
Splítsen uan woningen kan, in tegenstellíng tot het toeuoegen uan een dakopbouw bij een bestaande
waning, uel geuolgen hebben uoor de parkeersítuatie en de Nota Parkeernormen is om die reden
onuerkortuqntoepassing op dergelijke situatles. Om uitsp/itsing uoortuloeiende ouerlasttevoorkomen
is op e8 apríl zot4 ftis e7ot4) ccnbclcidsrcgcluastgcstcld datbinncn rojaar nahctuerlcncnuan cen
omgeuingsuergunning uoor het uergrotenuo.n eenwoning door midd.el uan een dakopbouw, geen
medewerking zal utorden uerleend. aan een aanuraag uoor een omgevingsvergunníng fof splitsing.
In het uoorliggende bestemmingsplan ís aanvullend een algemene bouwregel (artíkel 8.h) opgenomen
welke bepaalt d.at het is uerboden een bestaande woning bouwkundig te splitsen tot tuee of meer
zelfstandigewoningen. Ookis de afiiijkingsmogelijkheid (artikel to.r.e) aan stringentevoorwaarden
uerbonden.

Met uooromschreuen maatregelen is naar ons oorileel afd.oende gewearborgd. dat de mogelijke
ttitbreidíng uan het woonoppentlak uan bestaande woningen met een d.akopbouw (ook) in het
Bezuidenhout níet zal leiden tot onaanuaardbare aantasting uan het taoon- en leeJklimaat.
Dit teuens afgezet tegen het gemeentelijke beleid, dat zich met nadruk richt op de mogeffiheid. dat
betaoners zoueel mogelijk hun wooneartière in hun eigen wijk kunnen maken, wordt in het kader uan de
rechtsgeliilcheid geen aanleiding, dan utel een andere bijzondere ouertaeging gezíen, om de bewoners
uan de uiik Bezuidenhout een in een bestemmingsplan uastgelegde mogelijkheid uoor het realíseren van
dakop

S,

b ouw

en te onthoude n.

Zienswiize kaderstelling.
De zienswiize stelt zích ín punt 4.t te richten tegen de plandelen fted.oeld zal zíjn bestemming) Wonen-t
enWonen-2 , de algemene gebruiksregels en de Nota Parkeernormen. In de conclusie onder punt 5
verzoekt reclamante een bestemmingsplan uast te stellen waarbij rekeníng wordt gehouden met de
effecten op het woon- en leefklimaat en te borgen dat het toestaan uan dakopbouwen geen negatieue
geuolgen heefr uoor de parkeersituatie.
Geconstateerd wordt dat de zien*tijze zích uitsluitend richt op het onderwerp parkeren
(parkeersituatie, parkeernormen etc), woon- en leeJklimaat inbrede zin, alsmede zorguukligheid en
rechtszekerheíd. De zíenswijze richt zích niet principieel tegen de in het bestemmingsplan uastgelegcle
mogelíjkheid om bestaande woninqen uan een dakopbouw te uooràen. Ook rícht tle zienswijze zich niet
inhoudeliik en gemotiueerdtegen de bestemmingenWonen-r enWonen-2 als zoilanig. Daarnaast wordt
geconstateerd dat reclamante de tabel, zoals opgenomen in bíjlage z uan de regels, welíswaar anders
interpreteert, maar niet d.e cffirs als zodanig bestríjdt, te wetenuoor het stadsdeel Haagse Hout, het
negatíeve resultaat, waarbij het autobezit op de peíImomenten zolo-2o15 op de betreffende adressen
met 2 auto's was afgenomen (64uersus 6z auto's),
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6.

Gronden waaronder zorguuldigheíd en rechtszekerheíd.
Voor zouer reclamante in de aanhef bíj de gronden stelt dat de parkeerregeling in het bestemmingsplan
oraorguuldig is en zou leíden tot reehtsoraekerheid, u)ordt het oolgende overwogen.
In artikel g .b uan de planregels is duidelijk bepaald, d.at d.e bepaling niet ziet op uitbreíding uan een
bestaande uoning zoals omschreven in d.e op 3 maart 2076 uastgestelde Wijàgingen/aanuullingen op de
Nota Parkeernormen).
Artíkel g.b bepaalt uerder uoor ándere situatíes dan uítbreidíng uan een bestaande uoning, dat indien
de ligging, de omuang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geejt, uolgens d"e
parkeernormen en kaart zoals opgenomen in bijlage t en bijlage z uan de regels ten behoeue uan het
parkeren of stallen uanpersonenauto's,fietsenenbromfietsen alsookvoor hetladen of lassenuan
goederen, ruimte moet zijn aangebraeht ín, op of onder dat gebouta, dan wel op of onder het
onbebouwde terrein dat bij dat gebouut behaorL
Voor zauer reclamante in 4.9 sugget'eert, datuit de regels enhet beleid., zoals opgenomeninde bijlagen
bij de regels, Iijkt te uolgen dat voor uítbreídingen uan woningen de regels over parkeren niet líjken te
gelden, uordt het uolgenile opgemerkt.
Het gemeentelijke beleid zoals uastgelegd ín de Nota Parkeernonnen (bijlqge t bij de regels) ís onverkort
uantoepassíng, echter zoals uolgt uít de door d,e raaduastgestelde Wijzígingen/aanuullingen op de Nota
Psrkeernormen (Biilage z bij de regels), onder punt z, tuordt bij aanurq.gen uoor een uitbreiding uen een
bestaande uoning níet meer inhoudelijk aan het parkeerbeleid getoetst en wordt ín die geuallen ook
geen parkeereís meer g esteld. De stellíng van reclamante ís derhalve oryurst
Voor zouer reclamante aanuoert dat de parkeerregeling in h.et ond.erhauige bestemmingsplan
oraorgvuldig is en Ieidt tot rechtsonzekerheid, wordt het uolgende overwogen.
Zoals reeds onder punt I (Formeel) vermeld staat het door de raad in 2016 aastgestelde gemeentelijk

beleidníet ter drscussre in de onderhauige procedure.
Reclamante heeft naar ons oordeel geen overtuigende en doorslaggeuende gronden aangeuoerd die een
gebiedsspecifieke invulling uoor het onderhavige plangebiei!, in afuijkinq uan uastgesteld gemeentelijk
parkeerbeleid,rechtuaardigen oJuereisen. In de gronden zoals deze door reclamantenucr uoren zijn
gebracht, kan naar ons oordeel niet worden qelezen welke rechtsonzekerheid het incorporeren uan het
gemeentelijke parkeerbeleid enhet opnemenuan een dakopbouwenregeling ten geuolge heeft, danwel
welke stríjd met een goede ruimtelijke ordeníng dit zou opleueren uoor dit plangebied. Met het
uaststellen uan de WijzÍgingen/aanuullingen op de Nota Parkeernormenín zot6 rs naor ons oordeel
afdoende onderzocht en iraíchtelíjk gemaakt welke geuolgen het toestaan van dakopbouwen hee.ft uoor
de parkeersituatíe binnen de gemeente, alsmede specifiekbinnen het stadsdeel Haagse Hout. De
conclusie van reclamante, dat het uoorliggende bestemmingsplanin deze vorm een toename uan de
parkeerdruk als geuolg zal hebben en daarmee het woon- en leeJklimaat zou aantasten, uindt geen steun
in de ond.erzoeksresultaten (afuame met z auto's uoor het stadsdeel Haagse Hout), weke ten grondslag
hebben gelegen aan de beleidsaanpassing. Reclamante heeft geennedere onderbouwing,feiten of
omstandígheden near uaren gebracht op grond waatuan zou moeten worden ouertaogen dat het
onuerkort uasthouden aan het gemeentelijke parkeerbeleíd, zou kunnen leiden tot een onaanuaatdbare
aantastÍng uan het woon- en leeJklimaat ín het onderhavige plangebíed.
Er bestaat dcn ook onuoldoende basis uoor de uerwachtíng dat ond.er inuloed uan de
dakopbouwmogelijkheden bij bestaande uoningen het aantal auto's in de wijk dusdaníg zal toenemen en
van inuloed zal zijn op de parkeersituatíe, dat bij de afiteging uan aIIe belangen, een groter gewicht
moet worden toegekend aan de belangen uan reclamante, dan aan de belangen die met de realiseríng
uan het gemeentelijk beleíd om dakopbouwen toe te staan ten behoeue uan bewoners, aan de orde zijn.
Wij stellen ons dan ook op het standpunt dat nu het bestemmingsplan geen onaanuaardbare geuolgen
uoor de parkeerdruk zal hebben, er uanuit ruimtelijk oogpunt geen noodzaak bestaat om ín dit geual een
andere parkeerregeling ín het plan op te nemen.
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Z.

Naar aanleiding uan ouerige gronden.
vastgesteld wordt dat bínnen de bestemmingen
wonen-l en wonen-2 parkeeruooràeníngen zijn
toegestaan' Het bestemmingsplan staat dan
ook niet in de weg aan meer parkeermogeliikheden.
Anders
dan reclamante aanneemt behoeft het uoorliggencle
plan g""; oltouing te bieden, of cle oplossing te
zijn,
uoar een euentueel bestaande parkeerproblemen
rondom het plangebied (zo ook rei"nte
irrisprudentie
uan de Afdelíng, zotToztoS/t/Rz) noch uoor
het plaatsen uàn oRAC's en meeuweneuerlast.
,
De basis
die reclamante aan haar redeneríng ten grondslag
legt, een aanname dat het uitbreiden uan bestaande
woningen een toename uan autobezít uan to% zou
opleueren, berust zoals hierbouen reeds uiteengezet,
op een uerkeer( Iezing, dan vLeI interpretatie,
uan het onderzoek, en uindt bouend.íen geen steun
in de
onderzoeksresultaten uoor het sta.dsdeel Haagse
Hout, waarbinnen hetplangebíed ís gelegen.
Daarbii wordt opgemerkt dct ook de stellíng uanreclamante
dat er een parkeeftekort is in Bezuidenhout
als zodaníg niet correct is' Alleen in Bezuiilenhout-oost
rs eenhoge parkeerd.ruk, maar in Bezuid.enhoutMídden is dat níet zo' Naar aanleiding uan de brief
uan de wethíuder ouer d.e parkeeraanpak
Bezuídenhout-oost (RlSzgt4zd ziin alte uergunningsgebÍeden
uan Bezuidenhout samengeuoegd
waardoor er een betere spreiding kan plaatsuinden,

voor wat betreft de uerutiiàng naar cRow parkeerkencffirs
betreft dit richtlijnen welke niet alti.id
integraal bruÍkbaar zíin uoor deze stad. De gemeente
heeft eigen parkeernormen laten uaststellen die

gebaseerd riin op de cRow parkeerkeneiifers
mao" d.ooi d.ei"Áï"nt"
specifiek zijn gemaakt om te
gebruiken bij bouwprojecten in de gemeente.
""y

conclusie: {/it uoorgaande ouerategingen uolgt dat
het college de àenswiize vanreclamante ged.eeltelijk
nietontvankelijk en uoor het ouerÍge ongegrond. uterklaart.

ECONOMISCHE UITVOERBAARTTEID
Het voorliggende bestemmingsplan vormt in hoofdzaak
een nieuwe juridisch-planologische regeling
voor een
bestaande situatie. op een aantal locaties wordt
het mogeliik
dakopbouwen te reariseren.

Hierbij is geen sprake van een bouwplan als bedoeld
in art.6.2.1van het Besluit ruÍmtelijke ordening
daar het
slechts om een beperkte

uitbreiding gaat en geen toevoeging van woningen
betreft.
Het bestemmingsplan staat behalve de mogJqlàeid
van tlakopbou*"n"g""., u"rdere ontwikkelingen
toe en om
die reden is geen sprake van kosten die ten lasie
komen ,ran de gemeente. op grond van artikel 6.rz
tweede
lid
wro wordt daarom besloten om Been exploitatieplan vast
te stellen. Het besiemmingsplan is economisch
uitvoerbaar.
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STAATVANWIJZIGINGEN
Naar aanleiding van de zienswijzen
Verb eelding

.

/

plankaart

TerplaatsevandeJohannes Camphuijsstraat
betreffende de huisnummers 288-SS8 aan de even ziide
van de straat, wordt de bouwaanduiding "specifi
eke bouwaanduiding - dakopbouw" toegevoegil
onderstaand kaartfragment:

Ter plaatse van de Altingstraat, fussen De
sillestraat en pahudstraat, wordt de bouwaanduiding
"speciÍieke bouwaanduiding dakopbouw" toegevoegd
overeenkomstig onderstaand kaartfragment:

;3.6

(b,

;6f
w-2

l,
í

rb

Toelichting
Hoofdsfuk s.g,8 wordt aangepast als volgt. In de
zin : ,,Johannes camphuijsstraat: in deze ...,,
bebouwingstypen"'worden de zinsnede imet alleen
..,..stuyvesantstraat,,iewangen door de zinsnede:
"aan de even zijde, Johannes Camphuijsstra at212_53g";
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AqtF,,tShalw wUaiginqen

Verbeelding

.

Ter plaatse van de Altingstraat, tussen de Merkusstraat en De Sillestraat, wordt na stedenbouwkundige
herovenrveging en gebaseerd op de bezonningsstuclie de bouwaanduiding "specifieke bouwaantluiding

-

onderstaand kaardragment:

a

Ter plaatse van de Pahudstraat nabij het Stuyvesantplein ziin per abuis dakopbouwmogelijlheden op de
verbeelding geplaatst waar deze voorheen niet mogelijk waren gemaakt op grond van
stedenbowdarndige ovenvegingen. Gelet op het feit ilat hier geen bezonningsstuilie aan ten grondslag
ligt, worilt ile verbeelding gecorrigeerd overeenkomstig onilerstaand kaartfragment:

I

Ter plaatse van de Johannes Camphuijsstraatwordt na stedenbouwkundige heroverweging en gebaseerd
op de bezonningsstudie de bouwaanduiding "specifieke bouwaanduiding - ilakopbouw'toegevoegcl
overeenkomstig onderstaande kaartfragmenten:

rr8/zo

Gemeente Den Haag
Ona ksnmeÍk

DSO/2o18.62

W'2"

;$

tu
(ah
Ter plaatse van de laan van Nieuw oost Indie
r7r-r87 is de bouwhoogte in overeenstemming gebracht
met de bouwhoogte werke in het voorgaande
bestemmingspran al mogelijk was.

Regels

In artikel 9.b na de woorden "nota parkeernormen
Den Haag,,een komma invoegen;
Toelichtíng
In hoofdstuk r'r onder de kop "De herziening versus
het bestemmingsplan Rezuiclenhout (zor4):,,, ond.er
a, wordt de zin'Voor de .... toegevoegd."
Geschrapt;
Hoofdstuk 5'3'5 wordt na "Altingstraat:" aangepast
als volgt. De zinsnede ,.clakopbouwen .... gemaakt.'
wordt vervangen door: "dakopbouwen in dez" straat
zijn stedenbouwkundig mogelijk vanwege het
straatprofiel en dc bouwhoogte van lo meter op
de bestaande bebouwing, o.,a". a" uoorwaarde
dat deze
op een aantal plekken is teruggelegd ten opzichte
van de voorgevel van dï bestaande bebouwing,,;
In hoofdstuk 5-3.rr onder c wordt de zinsnede "Artingstraat..,.
straatprofiel;,,geschrapt;
In hoofdstuk 5.3.1r onder c wordt na "Johannes
camphuijsstraat:,,de zin ,,mede...niet,,
vervangen door: "gezien het aanwezig djksmonument
en de ensemblewaarde alsmede de
bezonning worden dakopbouwen met een teruglegging
toegestaan in het deel van de straat
tussen de willem van outhoornstraat en Juliana
van stolberglaan en het deel tussen de
Juliana van Stolberglaan en de Stuyvesantstraat;,,.

19/zo

Gemente Den Haeg
Ons kênmsÍk
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BESLUN\IORMING
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 g

juli zor8,

gelet op de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening,

besluit:
met overneming van de door het college in het hiervoor vermelde voorstel aangegeven overwegingen, welke
worden geacht deel uit te maken van clit besluit:

zor8.r8 en Ra zot8.r9 in het bij dit besluit behorende voorstel onder "Ingekomen
zienswijzen" opgenomen, ontvankelijk te verHaren;

de zienswijzen Ra

I.

n'

de zienswijze Ra zorS.zo in het bii tlit besluit behorende voorstel onder "Ingekomen zienswijzen"
opgenomen, gedeeltelijk niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond te verflarenl

uI'

de zienswijze Ra aor8.r8 en Ra zor8.r9 in het bij dit besluit behorende voorstel onder "Ingekomen
zienswijzen" opgenomen, gegrond te verRaren;

w.

tot herziening van ile op het plangebied Bezuidenhout, re herziening betrekking hebbende regeling het
bestemmingsplan Bezuidenhou! vastgesteld bij raadsbesluit 44, d.d. z4 april zot4;

V

met in achtneming van de Staat van wijzigingen vast te stellen het bestemmingsplan Bezuiilenhout, re
herziening bestaande uit de kaart NL.IMRO.o5rS.BPo3o4GBezuidenhr-4oON.dgn met ondergrond o_

Nl.IMRo.o5l8.BPqo4GBezuidenhr-ond.dgn en regels, zoals

deze

bíj dit besluit behorende en als zodanig

gewaarmerkte bescheiden zijn aangegeven, toegelicht en beschreven;

u.

dat bij het bestemmingsplan voor de Bezuidenhout, re herziening geen exploitatieplan wordt vastgesteld.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van
De

gliffier,

De

voorziltcr,

Na vaststelling van het bestemmingsplan Bezuidenhout, re herziening wordt het identificatienummer van het
bestemmingsplan gewijzigd van NL.IMRO.o5r8.Bpo3o4GBezuidenhr-4o0N in

NL.IMRO.o5 rB.BPo 3 o4GBezuidenhr-soVA.

zo/zo

l
I

Ruimte
Agenda
Datum

0s09-2018

Aanvang

09:00

Locatie

Raadzaal

Voozitter

J. Roopram

A

Opening, mededelingen en vaststelling agenda

B

Procedurevergadering

Aan de orde is de lijst ingekomen stukken (week 35) en de termijnplanning.

8.1
C

lngekomenbestuurlijkestukken

Tweeminutendebat

Vezoeken voor een tweeminutendebat s.v.p. uiterlijk dinsdag 4 september 2018, vóór 12.00 uur melden bii hêt
secretariaat.

D

Rondvraag

Vezoeken voor een rondvraag s.v,p. uiterlijk dinsdag 4 september 2018, vóór 12.00 uur melden bij het
secretariaat.

E

Advieslijst

Wordt eventueel uiteíijk 31 augustus 2018 toegevoegd

F

Hoozitting met betrekking tot het Ontwerp-bestemmingsplan Bezuidenhout, lste heziening

lnhoud
Bij raadsmededeling van 18 december
2 017 (Dsol2o'17 922 - Rrs298641)
is aan de raad
ontwerp-bestemmingsplan Be-zuidenhout,
r" ir"Liáling.Ï"t ontwerp-bestemmingspran toegezonden het
20í7 tot en met 3ljanuari zols ter inzagá
heeft van 21 december
aantar zieniwijzen neet'gereid tot
bestemminssplan. Er zijn tevens enkete
aanpassing van het
ariot Ë"r*
or., van wijzisinsen).

ó;;;ï'Ë;"
*ii.ód"-;;;Ë;il"Ël

Procedure
De

indiener van de zienswiize wordt
door de voozifter in de gelegenheid gesteld
een toelichting te geven op hun
zienswijze' Aflrankelijk van het
gedureide minii.,aaïoiie minuten
minuten een toelichting worden ""nt"r""nÀ"roiË"ïï"n
en maximaarvijf
gegeven. ó"
*ordt daarna in de geregenheid gesterd
lnoleners van de zienswiizên vragen
aan de
te stellen,""ririr.i"
waarbij de indieneÍs van oe zïenïwi;z"n
de vragen te beantwooón, v"tirg"nt
de gelegenheid krijgen
oe hoozittin! slit"n
de beraadsragins
commissie
over de vaststelling

;iïl r*ï'l[r

vanÍet be.t"r.inórpf"n ptaatsvinden.

""'*r

door de

Beraadslagingen over:

G

Raadsvoorster vaststeting bestemmingspran
Bezuidenhout,

1

e heziening

Hierbij te betrekken:

'

Raadsmedederíng ontwerp-bestemmingspran
Bezuidenhout, 1e heaiening, Rrs29g641

lnhoud

op 18 augustus 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van state uitspraak gedaan
het bestemmingsPlan Bezuidenho"t,
inzake
Ë;'bu ;;Ëeriimeio i.
oinnen oe bestemmingen ,wonen
1" en 'wonen 2" dakopbouwen
te^realiseren' oe uitspraax is uoo,.
o" gá-;"ËniJaanreioing geweest orn de
parkeernormen nader te bezíen.
g
nota

r"Ài"tigJ;

op

ff"lilïfï:f

r""rt 2d À';ó"t o" g"r""nÈia;JË

fflJj^ry;ïioerzorr,

gewÈisi àn

ilota parkeernormen Den Haag,
oe wiizióngen en aanvurinsen zijn
van krachr
"rnsáurro.

Het gemeentelijk beleid ten aanzien
van dakopbouwen is erop gericht
dat bewoners
wooncanière in hun eigen wijk kunnen
mogerijk hun
t"t"n. Hài ulsÍoten vg; oe *on,ng i;-;aarinzoveer
een berangríjk instrument.
Uitgangspunt van het gemeentelijk
beleid is oat oat<opbouwen in o" r.,eË
.ilo
orcu .in
arj toegestaan, tenzij het uit
stedenbouwkundig en/of curtuurnistorisctr
u"rnt oorJ i.]'-

""óplri.á

ln het licht van het hier voor-omschreven
gemeenterijke beleid ten aanzien
van dakopbouwen, de door de
vastgestetde wijzigingen/aanvutingen
raad
á" ."ià p#eernormen,
;';"htsgerijkheid, wordt geen
aanteidins, dan wer andere bijzond'er" "p
o,n o"'uà*árËÁ
wi;t Bezuidenhout een in
een bestemmingsplan neergelegoe mogeli;tn!ïJ

;";;;;;ili".i"n,

;Ër;;

""ioe

io"o-r tret reatiseren van dakopbouwen
te onthouden.

Naast de hieóoven omschreven
mogelijkheid om dakopbouwen te realiseren,
zijn in de voorriggende partiëre
hezienins nos een paaí zaken

mogelijkheden, hetzij gewijzigd 99s;u;qg.rdrjo:Ji
gemeentelrik ó"feiO

r'""ng"".hó;;;;,tur;"ilna

Ën actuatÍsering.

uit hekrj wetterijke

Procedure
Aan de leden van de commissíe Ruimte
wordt gevraagd een advies uit te
brengen over het raadsvoorstel.

ffiH':l"ïffi::ï'ff:yJfiïilïïiïjJi,l",H:l:*.''sen,
H

de heer Revis, is uitgenodisd om aan
de

Brief wethouder sws over Nadere
informatie t.b.v. bespreking bouwplan
Tramwegpad nabij de Badhuisweg
(toegankerijk maken drie bunt<ers)
i.n.k.v. Jà nrgàrJi"
van g"en oeoeni,ng"n

""rkraring

lnhoud

h"ll!:

op 26 november 2015
een besluit genomen inzake de nieuwe Algemene
verktaring van geen
.Fa-d
bedenkingen (rv 140 R1s288041).
op basis van iid ll u"n het besluit ligt er voorïet college de opdracht
om de
raad tweêmaandelijks te inÍormeren over ingediende
aanvragen. confórm de in hei besluit (rv 140) verankerde
opdracht meldt het college deze aanvragen met de daaóij
tóegezegde intrmÀtie. De melding aanvragen i.h.k,v.
de toepassing van de Algemene verklaring van geen
bedenkingen, leriode maàruaprit 201g (RlS2ggTgg) is
voorgelegd aan de Algemene raadscommissie (werkkring
Ruiritel van tliuniiorc.Tijdens de vaststelling van
de advieshl-st heeft de commissie aangegeven het plan
onder puni 10 (Baáhuis;eg/Tramwegpad) te wil6n
bespreken. Door midder van deze orielonvangt u
de gevraagde informatie.
Procedure

op

14

juni 201 B heeft de commissie aangegeven
het pran onder 10 te wiilen bespreken.

De wethouder stadsontwikkeling, wonen en scheveningen,
de heer Revis, is uitgenodigd om aan de
beraadslaging van dit agendapunt deel te nemen.

Brief wethouder SWS overAanvullende informatie
n.a.v. bespreking bouwplan VrouwAvenweg 640 (British
School) i'h'k'v' de Algemene verklaring van geen bedenkingen
in de Algemene Raadscommiss ie van 24mei 2018

Hierbij te betrekken:

'

E-mail d'd' 6 juli 2018 van de Bewonersorganisalie Leidschenveen
inzake op brief van wethouder
sladsontwikkeling' Wonen en Scheveningán d.d. 2 juli
201g met uw kenmerk DSo/201g.465
(R1s300046) met aanvullende informatie á.a.v.
besireking bouwplan vrouw Auenweg 640 (British

School).

lnhoud

op 26 november 2015 hAÍllw ra4 een besluit genomen inzake
de nieuvve Algemene verklaring van geen
bedenkingen (rv 140 R1s288041). op basis van lio
ll van het besluit tigt ervooriet coltege de opdracht om uw
raad tweemaandelijks te informeren over ingediende
aanvragen. confórm de in het besluit (rv í40) verankerde
opdracht meldt het college deze aanvragen met de daarbij
toegezegde iníormatie. De melding aanvragen i.h.k.v.
de toepassing van de Algemene verklaring van geen
bedenkinlen, ieriooe;anuÀrrebruari 20í8 (Rts299546) is
voorgelegd aan de Algemene Raadscommissie
iwerkkring Ruifrtêi;an 26ápriiáore. Tijdens de vaststeling
van de advieslijst heeft de commissie aangegeven het plan
onder punt lo tvi:ouw Avenweg 640, British school)
te willen bespreken' ln de Algemene Raadicàmmissie
van 24 mei 201|is het bouwplan besproken en is om
aanvullende informatie gevraagd naar aanleiding van gestelde
vragen.
Procedure
Tijdens de procedurevergadering van 11 juli 2o.lg is om
agendering gevraagd.
De wethouder stadsontwikkeling, wonen en scheveningen,
de heer Revis, is uítgenodigd om aan de
beraadslagíng van dit agendapunt deel te nemen.

J

Visie op kerkgebouwen

lnhoud
De raad heeft bij de bespreking.van de Voorjaarsnota/Alg^emene
Beschouwíngen (Rls 296g20) op 6 juni 2017
de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie
P.26 "visie op r,"*g"lourun" (Rls2gTsos)
aangenomen.
Deze kerkenvisie is tot stand. gekomen met inbreng van
bewonersorganísaties. De vertegenwoordigers van de
bewonersorganisaties benadruklen vooral de bredËre
betekenis
voor de omgeving. Voor
omwonenden is een kerk een plek van samenkomst
".nïànË*g;ouw
en samenbrengen
en
-visie. deá àaatschappelijke functie moet
volgens hen worden bestendigd. Dit is opgenomen
in voorliggende
oe oerrnl$eve afdoening van de motie
volgt na discussie in de oommissie.

Procedure
Tijdens de procedurevergadering van 1í juli 20 jB is om
agenc,ering gevraagd.
De wethouder stadsontwikkeling, wonen en scheveningen,
de heer Revis, is uitgenodigd om aan de
beraadslaging van dít agendapunt deel te nemen.

K

Sluiting

Spreektijd

lnspreken naar aanreiding van een agendapunt is mogerijk,
met uiEondering van het versrag, de
procedurevergadering, het tweeminutendebat
en de róndvraag. Klik hier voór meer informatie over inspreken.
u
kunt zich tot uiterlijk vier uur vóór de aanvang van
de vergadering (bij ochtendvergaderingen voor i6.00 uur
de
werkdag ervoor) aanmelden bij het commissiesecretari"àt
tt"r"óirËn'ioióJ'sïàzaz 8ns27s5gof via de email: commissieruimte@denhaag-nr). Do spreektijd is
maximaar vijÍ minuten.
Openbaarheid
De gemêente maakt filmopnamen van de commissÍeen raadsvergaderingen. wrj publiceren deze
opnamen online. Uw inspraak_bijdrage is daar onderdeel
van.
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definitief
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GEWIJZIGD VOORSTEL
Voorstel van het college inzake wijzigingen/aanvullingen op de nota parkeernormen
Den Haag

0. Inleiding
ln20l4 heeft de Raad van State over

het bestemmingsplan Bezuidenhout met een groot aantal

mogelijkheden voor een dakopbouw en een hoge parkeerdruk geoordeeld dat de gemeente een
planologische beslissing heeft genomen waarvan de gevolgen niet in het plan worden voorzien. De
parkeernormen voor "wonen" zijn in grootte-klassen ingedeeld. In theorie kan het zijn dat door
toevoeging van een dakopbouw de parkeerbehoefte zodanig toeneemt dat de norm uit een hogere
klasse zou gaan gelden. Dat houdt in dat er geen dakopbouwen in het bestemmingsplan mogen
worden opgenomen. In de praktijk blijkt echter het autobezit na de realisatie van een dakopbouw
slechts zeer marginaal toe te nemen, omdat er niet meerdere woningen ontstaan. Bij
woningsplitsingen is dat wel het geval en kunnen meerdere splitsingen in een sÍaatdeel leiden tot
een te hoge parkeerdruk.
Op I I november 201I is de Nota Parkeernormen Den Haag (RISl8l57la) door de raad
vastgesteld. Het is voor diverse bestemmingsplannen, waaronder dat van Bezuidenhout en het
Statenkwartier, van belang dat de Nota Parkeernormen op het punt van dakopbouwen wordt
gewijzigd. Immers, zolang dat nog niet is gebeurd, moet bij herziening van bestemmingsplannen
nog altijd worden uitgegaan van het huidige beleid, waardoor dakopbouwen, aftrankelijk van de
parkeerdruk in het gebied, alleen met een vrijstelling of zelfs helemaal niet kunnen worden
toegestaan.
Daarnaast is in de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan met de toepassing van het nieuwe
parkeerbeleid in bestemmingsplannen en bij de beoordeling van bouwplannen. Er is gebleken dat
voor een adequate toepassing een beperkte aanpassing van het parkeerbeleid wenselijk is.
Hieronder worden de wijzigingen en aanvullingen toegelicht.

1. Beperking wijstelling (pagina 33 nota Parkeernormen Den Hoag).
Volgens de "Nota Parkeernormen Den Haag" geldt tot dusver dat ten aanzien van verbouwplannen
\Maarvan de parkeerbehoefte na verbouw met minder dan drie parkeerplaatsen toeneemt, "bij
voorbaat" vrijstelling wordt verleend van de parkeereis. Om te voorkomen dat de kwaliteit van de
openbare ruimte in gebieden met al een hoge parkeerdruk extra belast worden -bijvoorbeeld door
woningsplitsing- wordt de wijstelling beperkt. Indien de parkeerdruk in de openbare ruimre
binnen de voorgeschreven loopafstand (volgens tabel 4.5 op pagina 33 van de nota) 90% ofmeer
bedraagt, geldt de vrijstelling niet en dient alsnog een parkeeroplossing geboden te worden.
De parkeerbehoefte is het resultaat van het product van het aantal eenheden en de parkeemorm.

Voor de vraag of een verbouwplan voor wiistelling van de parkeereis in aanmerking komt kan de
afronding van de berekening van de parkeerbehoefte van belang zijn. Hierbij gelden voor de
toetsing de volgende regels.

Bij verbouwplannen zonder functiewijziging wordt het saldo van de maatgevende parkeerbehoefte
van voor en na de verbouw bepaald zonder afte ronden. Indien dit saldo (in decimalen) kleiner
dan drie parkeerplaatsen is, volgt wijstelling. Is het verschil echter groter of gelijk aan drie
parkeerplaatsen dan wordt de parkeerbehoefte van voor en na de verbouw naar boven op een
geheel getal, afgerond. Het saldo is uitgangspunt voor de parkeereis.
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Bij verbouwplannen met functiewiiziging kan ook het maatgevende tijdstip van de
parkeerbehoefte veranderen. Bijvoorbeeld een kantoorpand dat getransformeerd wordt naar
appartementen. Daar verandert het maatgevende tiidstip van de parkeerbehoefte van overdag naar
de nacht. Voor de berekening van het saldo is het maatgevende tijdstip na verbouw bepalend. Het
saldo wordt berekend door de (niet afgeronde) parkeerbehoefte op het maatgevende tijdstip na de
verbouw te verminderen met de (eveneens niet afgeronde) parkeerbehoefte van de bestaande
situatie op dat zelfde tijdstip. Is dat saldo kleiner dan drie parkeerplaatsen dan volgt wijstelling. Is
het saldo gelijk aan ofhoger dan drie parkeerplaatsen, dan wordt de parkeerbehoefte van voor en
van na de verbouw naar boven op een geheel getal afgerond, en wordt vervolgens het saldo
bepaald. Het verschil is dan uitgangspunt voor de parkeereis.
De wijstelling is overigens niet van toepassing op nieuwbouw of sloop-nieuwbouw. De gemeente
gaat er vanuit dat bij nieuwbouw in beginsel de mogelijkheid aanwezig is om te voorzien in de
parkeerbehoefte door de aanleg van parkeerplaatsen op het eigen terrein. De parkeerbehoefte bij
sloop-nieuwbouw wordt dus ook niet gesaldeerd met de parkeerbehoefte van eventueel voordien
aanwezige bebouwing. Wat betreft de afronding: Bij nieuwbouw met een enkelvoudige functie
wordt de parkeerbehoefte naar boven afgerond op een geheel getal. Bij nieuwbouw met meerdere
functies en uitwisselbamheid van parkeerplaatsen, wordt voor iedere functie apart de
parkeerbehoefte per dagdeel berekend. De maatgevende parkeerbehoefte is dan het maximale
aantal parkeerplaatsen dat op enig dagdeel voor alle functies samen nodig is. Dit maximum wordt
vervolgens op een geheel getal naar boven afgerond.

2.

Geen parkeertoets

hij uitbreiding woning

Toevoegen van een dakopbouw is een van de mogelijkheden om een woning uit te breiden .Deze
en andere vorÍnen van onzelfstandige uitbreidingen van een woning, zijn gericht op het eigen
gebruik en dienen ter vergroting van het woongenot. Zittende bewoners kunnen op deze wijze
gebonden worden aan de wijk en de uitbreiding biedt een altematief voor het verhuizen naar een
andere omgeving. Omdat de parkeernormen voor woningen mede gerelateerd zijn aan het
vloeroppervlak, zou een toename van het woonvloeroppervlak tot de toepassing van een hogere
parkeernorm en daarmee theoretisch tot een toename van de parkeerbehoefte kunnen leiden.

In de meeste aÍurvragen voor woninguitbreiding betreft het een enkele, individuele woning. Er is
op zichzelf geen reden om aan te nemen dat door toevoeging van bijvoorbeeld een dakopbouw
ook het autobezit van zittende bewoners toeneemt. Een vergelijking van het autobezit op de 424
adressen van aanlragen voor een dakopbouw in de periode 2OO9-20l2laatziendat het autobezit
met 46 auto's gespreid over de hele stad, maar marginaal is gewijzigd.
Stadsdeel

Som van Autobezit

Som van Autobezit

woningen

woningen
dakopbouwen

dakopbouwen

ian.

2O1O

Verschil

2010-201s

jan. 2O15

Centrum

20

25

5

Escamp

100

119

19

Haagse Hout
Laak

64

62

-2

2

2

0

Leischenveen- Ypenburq
Loosduinen

4L

43

2

27

35

B

Scheveningen

58

64

6

Segbroek

92

100

B

40,4

450

46

Eindtotaal

De gemeente gaat er daarom van uit dat bij uitbreiding van het woonoppervlak de parkeerbehoefte
niet wijzigt en dat er onvoldoende aanleiding bestaat om in het kader van de
omgevingsvergunning een parkeereis te stellen.
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2

Verder is, om overlast te voorkomen, eerder in de comrnissie ruimte van22 januan2014 besloten
dat binnen tien jaar na het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vergroten van een
bestaande woning d.m.v. een dakopbouw, geen medewerking zal worden verleend aan een
aanwaag voor een omgevingsvergunning tot splitsing.
Om deze redenen wordt voorgesteld aanwagen voor een uitbreiding van een bestaande woning
niet inhoudelijk meer aan het parkeerbeleid te toetsen en in die gevallen ook geen parkeereis te
stellen.

3.

Beperking parkeerdrukgebied rond bouwplan (pugina 32 notu Parkeernormen Den Haag).
parkeerdruk
De
wordt gemeten door het aantal geparkeerde auto's (op maatgevende
momenten) af te zetten tegen de beschikbare parkeercapaciteit. Onder bepaalde omstandigheden
wordt toegestaan dat parkeerplaatsen op de openbare straat (POOS) benut worden om te voorzien
in de parkeerbehoefte. Dat is afhankelijk van de parkeerdruk in de omgeving volgens de meest
recente meting en rran de toe- of afname in de parkeerdruk als gevolg van de ontwikkeling. De
parkeerdruk in de openbare ruimte wordt bepaald op basis van parkeergegevens van straatdelen
binnen de voorgeschreven loopafstand vanafhet bouwplan en rekening houdend rnet barrières. In
geval van betaald parkeren wordt dat gebied beperkt tot het deel waar de parkeervergunning geldig
is en het eventuele deel van het gebied binnen loopafstand met wij parkeren.

4.

Actualiteit porkeergegevens (pagina 32 nota Parkeernormen Den Haag).
De gemeente is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de gegevens over de meest actuele
parkeerdruk. De tellingen waaÍïnee de parkeerdruk wordt bepaald en de gegevens over de
parkeercapaciteit mogen niet meer dan 5 jaar oud zijn, gerekend vanaf de datum waarop de
aanvïaag van de vergunning is ingediend. In de Crisis- en herstelwet is aangegeven dat bij het
verlenen van een omgevingsvergunning de gemeente zich in ieder geval kan baseren op gegevens
en onderzoeken die niet ouder zijn dan twee jaar. Gegevens en onderzoeken van twee jaar oud zijn
dus in principe zondermeer bruikbaar en er is geen nadere motivering of rechtvaardiging nodig.
De termijn is gesteld om te voorkomen dat onderzoeken tussen aanvraag en ontwerpbesluit
overgedaan zouden moeten worden. Het is niet nodig om in het geval dat in de tussentijd actuelere
gegevens beschikbaar zijn gekomen of bepaald kunnen worden, de vergunningaanwaag opnieuw
te beoordelen op basis van die nieuwere gegevens.
Van gegevens ouder dan2 jaar kan gebruik worden gemaakt. Het zorgvuldigheid- en
motiveringsbeginsel vergen dan een nadere motivering waarom van die gegevens gebruik wordt
gemaakt. Daarvoor kan aanleiding bestaan als belanghebbenden stellen dat sprake is van
gewijzigde omstandigheden of omdat de gemeente het zelf nodig vindt het gebruik te motiveren
omdat de gegevens in tijd sterk verouderd zijn.

5.

Aanvullingen tabel parkeernormen KBV (pagina 25 nots Parkeernormen Den Huag).
Afgelopen jaren is bij het beoordelen van bouwplannen gebleken dat de lijst van parkeernorÍnen
voor Kantoren, Bedrijven en Voorzieningen een aantal omissies bevat. Het gaat om de
wljziginglaanvulling van functies, bezoekerspercentages en soort eenheden. De aangevulde lijst is
te vinden in de bijlage: aangevulde tabel parkeemormen "Kantoren, Bedrijven en Voorzieningen"
Met verticale streepjes is aangegeven welke onderdelen in de tabel zijn aangevuld.

6.

Algemene vrijstelling college

Bij

de beoordeling van bouwplannen staat voorop dat de aanwager van een omgevingsvergunning
dient te voldoen aan de parkeereis. Als daar niet aan voldaan kan worden en de mogelijkheden om
het parkeren op te lossen uitgeput zijn, dient de vergunning geweigerd te worden. Indien het
college van burgemeester en wethouders echter van oordeel is dat het belang van de realisatie van
het bouwplan zwaarder weegt dan het geheel ofgedeeltelijk voldoen aan de parkeereis, kan de
omgevingsvergunning alsnog verleend worden. In dat geval wordt een geheel of gedeeltelijke
wijstelling verleend van de parkeereis.
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7. Voorstel

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

I

maart 2016,

Besluit:

I.

Aan het college op te dragen geen vrijstelling te verlenen van de parkeereis bij
verbouwplannen indien de parkeerdruk in de openbare ruimte 90o/o of meer bedraagt.

II.

Aan het college op te dragen geen parkeertoets te doen bij uitbreidingvloeroppervlak
van bestaande woningen.

III.

Te bepalen dat in geval van betaald parkeren de parkeerdruk op de openbare straat in de
omgeving van een bouwplan wordt beperkt tot het gebied waar de parkeervergunning geldig
is.

IV.

Gegevens ten behoeve van de bepaling van de parkeerdruk in de omgeving van een
bouwplan in beginsel niet ouder mogen zijn dan twee jaar, met een maximum van vijfjaar

V.

In te stemmen met de aanvulling van de tabel 3.10 'Normen voor Kantoren, Bedrijven en
Voorzieningen' op pagina 25 van de nota Parkeernormen Den Haag. Zie de aangehechte
bijlage.

VI.

Het college informeert de Raad over die gevallen dat zij gehele of gedeettelijke
vriistelling van de parkeereis wenst te verlenen. Dit zal bij vrijstetlingen van meer dan
3 parkeerplaatsen gebeuren voorafgaande aan het vrijstellingsbestuit. Bij vrijstellingen
van minder dan 3 parkeerplaatsen gebeurt dit achterafin kwartaalrapportages.

VIL Aanwagen van omgevingsvergunningen voor

de activiteit bouwen die vóór of op de dag van
inwerkingheding van dit besluit zijn ingediend worden behandeld volgens het voordien
geldende recht, indien dit voor de aanwager gunstiger is.

VIII.

Dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van
De

griffier.
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Bijlage: Aangevulde Tabel3.10 Normen voor Kantoren, Bedrijven en
voorzieningen (KBv)
Functie

Eenheid

Zone zone2

100
100
100
100

m2 bvo
m2 bvo
m2 bvo
m2 bvo

0,15
0,30
2,50
1,55

o,25
0,65
2,50
7,75

0,55
1,30
2,50
2,30

100
100
100
100

m2
m2
m2
m2

bvo
bvo
bvo
bvo

o,45
0.60
1,50
o,25

o,70
1,00
2,00
o,2s

L,45
2,20
2,50
0,25

100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
Kamer

4,OO

4,00
3,8s
0,50

5,00
7,90
5,00
0,50
0,50

0,50
0,50
3,40
2,20

0,90
0,90
3,50
4,50

Zone

3

Aandeet Opmerkingen

Winkelen
Groothandel
Showroom
Supermarkt
Winkel

Werken
Bedrijf
Kantoren zonder baliefunctie
I Kantoren met baliefunctie*
MagazUn

85o/o

85%
85o/o
85o/o

L5o/o
5o/o
2Oo/o
5o/o

Horeca
Cafélbar, strandtent
Cafetaria/lunchroom
Restaurant
Hotel/werknemers
Hotel

1.90
1,20

0,10
o,2s

2,40

o,zo

9Oo/o

85%
8Oo/o
Oolo

1O0o/o

Cultuur
Museum

Bibliotheek
Religiegebouw
Bioscoop/theater/schouwburg/
con9res
Sociaal cultureel centrum /
Wij kverenigi ngsgebouw

100
100
100
100

m2 bvo
m2 bvo
m2 bvo
m2 bvo

0,30
0,30
3,3s
2,LO

9Ao/o
9go/o

99olo
9Oo/o

100 m2 bvo

1,00 1,00 1,00

900/o

Sportschool
Sporthal

100 m2 bvo
100 m2 bvo

2,00
1,15

80o/o

Sportveld

100 m2 terrein

0,15

Toeschouwersplaatsen (indien
van toepassing)

Aantal
toeschouwersplaatsen

0,10

100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo

100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
Student

0,05
0,50

Sportvoorz-eningen
2,OO

1,15
0,15

2,70
2,30

95o/o

Excl.

toeschouwers
0,15

95o/o

Excl.

toeschouwers

o,10

0,10

10Oo/o

3,15

3,4s

0,5s

0,65
2,85

4,30
L,40
2,85

650/o
65o/o

0,10
0,50
0,15
1,05
0,50

o,25
1,00
0,40
2,50
0,50

Zorgvoonieningen
Ziekenhuis/medisch centrum
Verpleeghuis
Arts/maatschap

2,8s

65o/o

Onderwijs
Primair onderwijs
Kinderdagverblijf
Middelbaar onderwijs
HBO/ROC

Avondonderwijs

0,10
0,50
0,50

Oo/o
Oo/o

Excl. K+Rx*
Excl. K+Rx*

Aolo
Oo/o
Oo/o

Overig
I

Begraafplaats/crematorium Begrafenis/crematie

15,00

15,00 15,00

9lo/o

|*

Norm wordt alleen over het betreffende deel van het bvo toegepast
waar balie functie gevestigd is.
*x K+R voorziening Conform CROW publicatie
317
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Onderwerp

Aanpak prioritaire gebieden Central Innovation District

Geachte Voorzitter,

r.

Aanleiding

In het coalitieakkoord "Den Haag, staduankansen 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 gtoei te laten uerken uoor een mooie en leefbare sÍad, 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.

z. Integrale opgave
Sinds begin deze eeuw zijn we van 46o.ooo naar nu bijna 535.ooo inwoners gegroeid. Alle prognoses
wijzen erop dat die groei de komende zg jaar doorzet met zo'n 4ooo à Sooo inwoners per jaar. Dat
waagt 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 waag
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 waag naar kantoor- en bedrijfsruimte neemt weer toe en ook
de opgave van de energietransitie legt een ruimteclaim neer. In een verdichtende stad wagen 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 Himaatverandering op te vangen door vergroening of opvang van regenwater.

B. 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
leeÍbaarheidseffectrapport age zal worden ingezet.

Aanuullen planu oorraad

Injanuari van ditjaar is de stand van zaken betreffende de planvoorraad woningbouwlocaties in uw
raad besproken (RISzgSóg+). Daarbij is gemeld dat de voorraad voor de periode 2o2o-2o24
onvoldoende was om aan het gewenste gemiddelde van 2boo 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 voo t na 2c'24 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. 35oo
woningen, inclusief een overmaat in verband met planuitval. De voortgang van de aanvulling van de
planvoorraad wordt gemonitord en gerapporteerd aan de gemeenteraad.
Deze ruimtewaag 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
zorg uitmondt in een gebiedsvisie.
In de commissiebrief 'Aanpak gebiedsontwikkeling Den Haag Zuidwest: De Gaarden, De Dreven en De
Zichten'(RISgoo6Z+) 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 International e Zone
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wordt de gebiedsverkenning in de eerste helft van zorg verwacht. Hieronder zal nader worden
ingegaan op het intensiveringsgebied Central Innovation District en de aanpak voor de daarin gelegen

prioritaire gebieden.
Keuze nuvoor drie prioritaire gebieden

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

-

CampusboulevardSchedeldoekshavenenPrinsBernhardviaduct
Knooppunt Laanvan Nieuw Oost Indië
Overkluizing Utrechtsebaan (Arz)/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 (Arz)/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 zozo worden voorkomen. In deze gebieden
kunnen bij Den Haag Centraal met de overkluizing Arz 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 T.7oo - tt.5oo 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 komendejaren 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 uan ruimtelijk perspectief: de gebiedsagenda's bieden een ruimtelijk perspectief
dat samenhang geeft aan afzonderlijke initiatieven en ontwikkelingen.
Benoemenuan sturingsprincipes: ze formuleren sturingsprincipes voor de beoogde kwaliteit
en samenhang van buitenruimte, mobiliteit, (economisch) programma en beeldkwaliteit.
Agenderenuanueruolgvragen: de gebiedsagenda's geven aan op welke onderwerpen en
thema's nadere uitwerkingen en verkenningen nodig zijn.
Stroomlijnenuanplanvorming 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:

-

gebied;
programmatische
profiel, mobiliteit en
uitgangspunten voor stedenbouwkundige opzet,

Een ontwikkelingsperspectiefvoorhetbetreffende

buitenruimte;

-

uitgangspunten voor verdichten, vergroenen en verduurzamen.
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agenderen van 'nog niet opgeloste lo,rresties' 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 HaagHollands Spoor
O ntw ikke Iíng sp er sp ect ief

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.
Uitg ang spunten stedenbouwkundig e opzet : hoogboutacluster
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.ooo - 7.ooo 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.
I
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Concept-kaart Gebiedsagenda Laakhavens HS

4/e

Gemeente Dên Haag
Ons kenmerk

DSO/zor8.7o5

Studie uerdichtingsopgaue

bij station Den Haag Hollands Spoor in Laakhauens (KCAP)

Gebiedsagenda Overkluizing Utrechtsebaan (Atz) /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.ooo - 2.boo 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.

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;

Deze gebiedsagenda

-

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

nnoikkelin g sp e r s p e ct ief
Station Laan van NOI is een van de hoofdstations van het CID. Laan van NOI wordt optimaal ontsloten
O

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.
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St edenbouukundig e kader s

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 1.2oo - 2.ooo woningen in het gebied.
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4. Planning:
Voorgaande is samengevat in onderstaand planningsoverzicht:

wat

Fase

doel

gereed

Beschrijft de integrale

Januari zorg

CID
Beleidsfase

strategische visie,
ambities, beleidskeuzes

/principes en
investeringsprioriteiten
voor het hele CID gebied.
Gebiedsvisie CID
BeleidsÍase

Fysiek-ruimtelijke

eind zorg

vertaling van de agenda
CID, inclusief
ontwikkelstrategie op

hoofdlijnen en MER
Gebiedsasenda's

Overkluizing

Agendeert voor prioritaire
deelgebieden ambities en

Utrechtsebaan

opgaven en geeft een

Gebiedsagenda

Beleidsfase

Q4 zor8

overzicht van
Gebiedsagenda Den

Haag Hollands Spoor

ontwikkelingen /
initiatieven. Het biedt per

Q4 zorS

deelgebied
Gebiedsagenda Den

sturingsprincipes en een
ontwikkelstrategie.

Q4 zorS

Haag Laan van NOI
Campusboulevard
van

Ozzotq
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Vrijheidsplaats

Ontwikkel-fase

Ruimtelijke
onderbouwing en
uitgangspunten voor
concrete

CS-Oost

ontwikkellocaties.

Qr zorg
Qg zorg

Campusboulevard

Q3 zorg

Den Haag Hollands
Spoor

Qr zorg

Haagvlietpoort e.o.

Qr zorg

szw

Qr zorg

Spoorzone
Leidschendam-

Voorburg e.a.
Den Haae Zuidwest
Gebiedsverkenning
Gebiedsvisie
International e Zone
Gebiedsvisie

Beleidsfase
Beleidsfase

Q+ zorS

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 zo4o. 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 zor9.
Om tot eenjuridisch stevige onderleggervoor de projecten te komen is een gebiedsvisie nodig. De
gebiedsvisie CID geeft de ruimtelijke doorvertaling van de Agenda CID 2o4o. De gebiedsvisie:
- baseert zich op de uitgangspunten van de Agenda Ruimte voor de Stad, Agenda CID en
eerdere (ambtelijke) verkenningen uit zo16 en 2oLZi
- 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, beeldh,nraliteit 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 wiendelijke groet,
Boudewijn Revis
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Hoofdstuk

1

ïrerri.r-r
Met de'Strucmurvisie 2020: Den Haag
\À/ereldstad aan Zee'heeft de gerneente haar
ambitie vastgelegd orn meer,binnenstedelijk'
te bouwen en toe te werken naar ,verclichting'
van de stad. Dat betekent meer inwoners _

ook kinderen. Maar ook meer gebouwen en
verkeer. Narst het realiseren van nieuwe wo_

ningen en kantoren, zal daaromheel bewust
worden geihvesteerd in de openbare ruilnte _
en dus ook in de plekken waar kinderen kun_
nen spelen. Het gaat daarbij zowel om het
beter benuffen en toegankelijk maken van de
aanwezige ruimte, maar ook als om een meer
kwalitatieve en duurzame inrichting van speel_

locaties. Op die rnanier zorgen we er voor dat
Den Haag een plek is waar kincleren zich op
Toch is buiten spelen in een stad als Den Haag
geen vanzelfsprekendheid. Grote steden zijn

niet per deÍinitie de meest ideale speellocaties.
De ruimte orn veilig en onbezorgcl te kunnen
spelen is vaak beperkr. Woningen hebben ge_
rniddeld weinig buitenruirnte - veel apparte_
menren en woningen rnet kleine of helernaal

geen tuinen. De beperkte openbare ruirnte
moet rnet vele plebruikers worden gedeeld.

Op straat is veel verkeer, wat een gevaar kan
opleveren voor spelende kinderen. En als
auto's geparkeerd staan, leggen ze beslag op de
zo schaarse ruirnte. AI deze aspecten gaan ook

op voor Den Haag.

straat kunnen uitleven. Een stad waar gezin_
nen en kinderen graag wonen.

5

5peelnota 2oo9 - 2013

In deze nota staat het'spelen in de stad' centraal. Het vertolkt de ambitie van de gemeente
om in de stad een goed aanbod te bieden aan
speellocaties voor kinderen en jongeren van

| XooÍdstuk t

Leeswijzer
'Spelen in de stad!'begint met een analyse van
het huidige aanbod van speelvoorzieningen.

verschillende leefrijden. Zowel kwantiteit als

Hoofdstuk z beschrijft de resultaten van het
speelbeleid van de afgelopen jaren ('Samen

kwaliteit spelen daarbij een rol. Er moeten

Spelen') en de mate waarin dat heeft bijge-

verdeeld over de stad voldoende locaties zijn,

dragen aan een dekkend newerk van speel-

maar speelplekken moeten jongeren ook aan-

plekken in Den Haag. In hoofdstuk 3 komen
de meer kwalitatieve aspecten van het speel-

spreken. Een goede speelplek is avontuurlijk
en daagt uit tot spelen.

beleid aan de orde. Het gaat in op enkele landelijke trends en de wensen van de gebruikers

Spelen in de openbare ruimte impliceert

van openbare speelplekken. Hoofdstuk4 zet

afstemming met diverse beleidsvelden zoals

het speelbeleid voor de komende jaren uiteen.

ruimtelijke ontwikkeling, onderwijs, welzijn

In hoofdstuk

en sport. Zeker in de uitvoering wordt het

waarden voor het speelbeleid aan de orde.

speelruimtebeleid zoveel mogelijk integraal

Tèn slotte wordt in hoofdstuk 6 afgesloten

aangepakt.

met een overzicht van de financiële opgave.

5

komen de belangrijkste voor-
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De nota Sarnen Spelen (zoor-eoo8) had als
doel meer openbare speelplekken, beter
verspreid over de stad, voor verschillende
leeftiidsgroepen te realiseren. Uit de evaiuatie blijkt dat de gestelde doelstellingen per
stadscleel grotendeels zijn beh:ra1d.'

Het

aantal speelplekken is toegenolnen van 256
naar ruirn 4oo. Voor een deel hangt dat
sanlen lnet de gebiedsuitbreiding op de
vir-rexlocaties Ypenburg, Leiclschenveen en

lVateringseveld, rnaar ook elders in cle stad

zijn er nieuwe speelplekken bijgekornen.
Ook zijn er twee waterspeelplxatsen en een
natuurspeelplaats gerealiseerd, welke voor-

zien in een stedelijke behoefte.
Naast de gemeente beheren ook andere

instanties speelvoorzieningen, zotrls scholen
en sportverenigingen. In satnenwerking met
schoolbesturen zijn de rnogelijkheden bekeken

'

\ir,rr:lgtranrl rru lret rry-

orn tle beschikbare speelruirnte te vergroten.

str'llen

rlriqc spetl rrotl.'Siutren

In zooT is gestart inet het toegankelijk maken
van vijfschoo\íeinen en in zooS worden op

Sgr.len' qeÈivalueerd eu is

twee andere schoolterreinen speelobjecten

r

an tiez.e uot,r is rlc

cen qtbrrril:crsr nrlerz,ock

gepiaatst. Deze pleinen zullen ook buiten

ui(qeroerd. \'erder is in

schooltijd openbaar toegankelijk zijn.

jrnurri zoo8

Een aantal gemeentelijke sportterreinen is

een expert-

rrreeting gcorgrrniseertl.

{)arrrbij zijn ook de onnvikkelingen van rntlere stctien
op speclgebied bctrokiicn.

helingericht voor spol'tief gebruik of als

9
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speelplek voor de wijk en scholen. Daarnaast

bezitten de woningcorporaties een groot
aantal'openbaar' toegankelijke speelvoorzieningen. Deze speelplekken bedienen vooral
de leeftijdsgroepen o-6 jaar en

7-n

len te worden gehaald. In drie stadsdelen is
dat niet het geval: Scheveningen, Laak en
Haagse Hout. Gemiddeld kent Den Haag
een speelnorm van 5,8o/o.

jaar.

ÉIet aantal speelvoorzieningen in woningcorporatiebezit loopt per stadsdeel nogal uiteen
(ziebljlage r, kaart E). Bij herstrucureringsprojecten wordt bezien of terreinen die
geruime tijd braak komen te liggen in samenwerking met partners en in overleg met bewoners tijdelijk tot speelvoorziening kunnen
worden ingericht., Het uitgangspunt daarbij

In Scheveningen en Laak is het moeilijk om
binnen de dichte bebouwing voldoende
ruimte te vinden, Scheveningen heeft wel het
voordeel van de nabijheid van het strand, de
Scheveningse bosjes en het Westbroekpark.
Daarmee is er in het stadsdeel relatief veel

ruimte waar kinderen kunnen spelen, zonder
dat deze plekken zijn ingericht als of6ciële

is de leefbaarheid van de wijk te vergroten.

speellocaties en meetellen in de 3% norm.
Ook het stadsdeel Haagse Hout beschikt over

De landelijke speelnorm van 3% is op
stadsdeelniveau getoetst (zietabel r). Bij de

relatief veel mogelijkheden om te spelen op
plaatsen in de openbare ruimte die niet

toetsing blijkt de norm in de meeste stadsde-

speciaal zljn aangewezen als speellocatie.

Tabel A: De landelijke speelnorm van l% in relatie tot de stadsdelen (Bron: zoo8 DSB/SSU)
Stadsdelen

Totale oooervlakte speelplekken

(m')

Totale oppervlakte bebouwins

l%

Speelnorm

r

Loosduinen

127.554

z

2.o04.38o

a,+7"

Escamp

264.972

2.128A49

12,4Y"

r
4

Segbroek

64.716

1.700.826

3,9Yo

Scheveningen

39.522

2.o55,288

s
o

Centrum
Laak

z
e

Haagse Hout

108.292

295,182

Leidsch

Gemiddelde

norm in Den

1,9y"

2.904.451

to,zT"

71,324

1.140.827

2'7Yo

29.OO9

1.42o.194

z,oT"

1.493.543

73y"
5,ïYo
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Inwoners maken daarbij ook gebruik van
faciliteiten vlak buiten de gemeentelijke
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2

De actieradius van deze leeftijdscategorieën

grens (bijvoorbeeld Clingendael). In de

verschilt. Jongere kinderen worden geacht
zich zelfstandig minder ver re kunnen

stadsdelen Centrum en Escamp wordt met

verplaatsen dan oudere kinderen (zie bijlage

respectievelijk ro,27o

eí rz,4% ruim

vertekenend. Met name in het stadsdeel

r, Kaaft A, B en C). Voor kinderen vanaf
7 jaar is op de meeste plekken in de stad
wel een speelplek in de buurt. De groep

Centnrm is de speelruimte, buiten de daartoe

o-6 jarigen verdient nog steeds aandacht.

aangewezen speellocaties om, bijzonder

Voor die groep zijn niet in alle stadsdelen

beperkt. Door de stedenbouwkundige

voldoende bereikbare speelplekken

aan de

norm voldaan. Dit beeld is echter enigszins

structuur, verkeersdrukte en parkeerdruk is
het spelen en sporten op straat vaak niet
mogelijk.

aarnw

ezig.

Een aantal oudere wijken kent overigens een
zodanig dichte bebouwing dat er nauwelijks
ruimte is voor het creëren van nieuwe speel-

Uit het rapport'Kinderen in Tèl'(zoo8)
blijkt bovendien dat Den Haag op het gebied
van beschikbare speelruimte voor de jeugd,

ten opzichte van de overige drie grote steden
de laagste score heeft.:

plekken. Bij het formuleren van beleid op
basis van actieradiusnormen moet daarom
wel aandacht blijven voor de lokale situatie.
Een volledige naleving van de actieradius
naar leeftijdsgroepen zal niet in alle wijken
haalbaar zljn gezien het stedelijke karakter

Spelen voor alle leeÍtijden

van Den Haag.

Bij de evaluatie van Samen Spelen is meer

2 Initiatiefroorstel

specifiek gekeken naar de beschikbaarheid

Daarnaast is het ook niet altijd nodig

van speelplekken voor kinderen uit verschil-

vanwege de bevolkingsopbouw (leeftijd)

lende leeftijdscategorieën. Landelijk is het

van een wijk. Noch de 3olo norm, noch de

gebruikelijk om bij speelbeleid uit te gaan van

tot

6 jaar,

'Tussen braak en Bouw',

een driedeling: kinderen van o

RIS 134034.

jeugd van 7 tot L2 jaar, en jongeren van 13
tot 18 jaar.

3 Kinderen in Tèl,
databoek zoo8.

actieradiusnorm, houdt rekening met de
demografische opbouw van een wijk
stadsdeel.
zo/o

of

Zo scoort Haagse Hout slechts

wat bereft de relatieve oppervlakte van

12

Spelen in de stadt

speelplekken in het stadsdeel, maar is het
tegelijkertijd het stadsdeel met het minste
aantal kinderen tussen o en rg jaar. Escamp
scoort daarentegen hoog, maar is ook een
zeer

kinderrijk stadsdeel.

Het is daarom van belang om het aantal
speellocaties en de oppervlakte af te zetten
tegen het aantal kinderen per stadsdeel (zie
tabel z). Verwacht wordt dat Den Haag in
zor3 totaal 499.zooa inwoners telt een
-

stijgingvan 4,8% ten opzichte van zoog.
Voor kinderen en jongeren in de leeftijdsca_
tegorie van o tot r8 bedraagt de geprognosti_
ceerde stijging 3,7"/o. Deverschillen in
demografische ontwikkeling lopen per

meer gedetailleerde analyse). Deze verschil_
len worden in grote mate veroorzaakt door
de onmikkeling van het aantal woningen per
stadsdeel en de 'veroudering'van kinderen en
jongeren op sommige plekken in de stad.
Opvallend is dat Laak voor alle leeftijdscate_
gorieën een zeer grote toename in speelbe_
hoefte laat zien. Deze stijging wordt met
name veroorzaakt door een toename van
woningbouw in de Laakhavens. Ggelijkertijd

ligt het speelaanbod in her stadsdeel relatief
laag. Het stadsdeel Leidschenveen-ypenburg

kent een afrrame van de speelbehoefte van o-6
jarigen, maar een toename in de overige
Ieeftijdscategorieën.

stadsdeel nogal uiteen (zie bijlage voor een
3

Tabel z: Aantal speelplekken per leeftijdscategorie, per
r.ooo kinderen,
per stadsdeel geprognosticeerd in zor
3
Stadsdelen in

zorr

Aantal speelplekken

Aantal speelplekken

o t/m 6 jarigen

t t/m tz jarigen

per r.ooo kinderen

r.ooo kinderen

10,2

13,1

7,6

Segbroek

5,6
6,s

7,6

6,2

8,3

4 Scheveningen

5,7

6,2

9,5

6,9

r
z
3

Loosduinen
Escamp

5

Centrum

6

Laak

7

Haagse Hout

13

t/m

18 jarigen

per r.ooo kinderen

6,4

8,6

6,1

4,6

7,o

6,8

3,5

9,o

7,t

8

Cemiddeld

Aantal speelplekken

7

1
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Conclusie

De afgelopen jaren is het aantal speelplekken
in Den llaag toegenomen. In de meeste
stadsdelen wordt nu voldaan aan de

3o/o

norm. Een goede analyse van de ruimte voor
spelen is echter alleen mogelijk als de

bevolkingsopbouw en prognoses per stadsdeel worden betrokken. Op enkele uitschieters na is de beschikbaarheid van speelplekken per stadsdeel redelijk vergelijkbaar.

Wel moet worden opgemerkt dat het aantal
kinderen en jongeren in Den Haag blijft
toenemen

- en daarmee ook de waag naar
geschikte speellocaties. Het stadsdeel
Leidschenveen-Ypenburg komt relatief goed
uit de bus. De ruimte voor spelen in Laak

blijft daarentegen ook in

de nabije toekomst

een nadrukkelijk punt van aandacht.

Bij de
uiwoering van deze nieuwe speelnota zal de
speelnorm op wijkniveau verder worden
uitgewerkt. Niet alleen tussen stadsdelen,
maar ook daarbinnen, moet rekening te
worden gehouden met de spreiding van en

ruimte voor speellocaties.

4 Bron: DSO, Beleid/
onderzoek rooS-
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tle blerie school en irLrirenscl-roolse opr,ung).
l)e cornnrcrcië[e mlrkt voor. sltelert u.orrlt
s

lee{-ls.'qr{

)ter e ]l rl iver.se r.

Ir:r

r-t.i

ctr Ír e r.e sDee

I

-

plekken groeien uit toL zelf.stlrrtliq.e speelprrrrr_
, i i jzen r -rrl r kinrlcr.en eelr
toegrngskrrr!.tie
luloeten kol'ren onr te lr.lo!l.en spelen. Ilii dit
rlles concurrcel.t !g.e$,oon' ltuiten spelen urct
al het :rnclcle irarrliod \.rx)r liilxlercr etr jongeren. [)e ieuccl tlroer:rl-s het \\'rll.e 1v6r.clep 6i,.gedilrled otu buiter te syrelcn, \l...rt cer.r k\1:llit.,t-

tief hoogu.rrrrrr.lige inrichtine vilu speei, en
ol)rntoetingsplrrltserr vcr-gt.

'tèq'elijhcftild grocit her
l;esel d..rr ,buíren slrc*
len' een belrrngr.ijke iiurcrie in buur.ten en rvii_
kclr r,ervrrit.
rrnliers.

L-it riiverst onrler.zoe ken blijkt cirrt het sltelen
op verschillende prrnrerr rerunrier.t. l)e inte_

cn beiroeftes rrrrr kinrlcr.en,:r.r jonger.en
r'eltndelen en dl:trnrcc rle eisen clir ..rrur syreelresses

Speelr, oor.zien

ingen ziln socirrle

Niet.rlleen kinder.en spelen er en le-

fcn rnet elklt:tl rrrttgltrrn, ()ok ()u{lers onfinoe_
tcn elkrrirl op en rond speelkrcrrties. l)rrt lei.er.t

li

nret rrl een belrrnq.njlie lrijclr.:ree irrrn tie soci_

lle

colresie in l)uurrcn. Ook sroeit hndclijk
liet lresel drrt spelen eeu positie\,f bijtir.rree l<rrn

plekken r.i'olden qestelci. T(irrtleren en jonse _
fen strlrlli teg'ert$.oorile. bloc,t irrrn veel prik_
kels, onrler nreer vanuit.een groeienrle invkrerl

t()ont illln rilrt her be$'ees-gedr:lg

vrln intemet en televisie. Sreerls nrcer kincle_
reu irezoekel rr:r
eén ol rneer clulrs.
"^chooitijcl

zorscliik is. \?rolspellinqen Llren z.ien cl.it éen
op Je viiIkinclcren in I(lI-i tc dik zrrl z.ijr.t. I:.r

iroeri e I r,irrt overigeus

lliet \'í)or

.,rlle lxiut.ten

in
geliike ntrrte eeklt. l,,r ls .cn firrse gr.oei *rr:rr
te nelnert vrrn I'ret elnt:ri hincler.cn dirt ltuiten
schooltilri n,orit opq*evlnq.en íl)iir.oorbee lcl r i:r

ievelen arn de tisicke s.rsreldheid r,:rn jonqe
q'cneraties. Ondcr.zoek vrlu het

Nicis ltrstiruut

rln liindcren

lrlijl<t r.en duide iijk vcrbrnrl Lc besrrlxn rrrssur

rnogcliilJreden \'oor slxlrr en )pel in dc u.ijk
cn ,ic lteitelijkc tleeln:rnrc er:rrrn. Iiecente hn_

delijlie iniriltievclr zo:1ls .lk ri.il buiten sl)elen'
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en'Kom je buiten spelen' onderstrepen dat
goede speelplekken een wapen zijn in de strijd
tegen obesitas.

Tot slot wint het aspect'veiligheid' aan
belang als het gaat om openbare speelplekken.
Verkeerveiligheid is vooral in de grote steden
een specifi ek aandachtspunt. Gemotoriseerd

verkeer neemt een groot deel van de openbare
ruimte in beslag. Maar ook veranderen de verlangens en eisen van ouders. De inschatting
van risico's en gevaar houdt ouders tegenwoor-

dig meer bezig dan enkele decennia geleden.

Hoewel het leven waarschijnlijk nier veel onveiliger is geworden, speelt de taxatie van onveiligheid een doorslaggevende rol bij de vraag
ofkinderen buiten mogen spelen ofergens
zelfstandig heen mogen. De toenemende aandacht voor veiligheid vertaalt zich bovendien in
steeds stringentere wet- en regelgeving met

betrekking tot speeltoestellen en speelondergronden.

Ha.gse speelplekken onder de loep

ln

zooT is er een gebruikersonderzoek

uitge-

voerd naar de openbare speelmogelijkheden in
Den Haag (zie bijlage 2: voor een meer gede-

tailleerd overzicht). Doel van dit onderzoek

inzicht te krijgen in het oordeel van
kinderen en ouders over de huidige voorzieningen en in hun wensen voor nieuw in te
richten speelplekken.
was beter
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De speelmogelijkheden zijn op drie niveaus

minst positief (het betreft hier voornamelijk

beoordeeld: op straat, in de buurt en de meest

het spelen op straat).

bezochte speelplaatsen. De mogelijkheden om

in Den Haag op straat te spelen worden laag
beoordeeld. Ondanks het feit dat ruim de

helft van de ondervraagden aangeeft dat kinderen in hun buurt naast de speciaal daartoe

Waar ouders nadruk leggen op het belang van
veiligheid, hechten kinderen veel waarde aan
de ruimte en inrichting van speelplekken.
Speelvoorzieningen zijn voor hen plaatsen

aangewezen en ingerichte speelplekken ook

w^ r ze met vriendjes bij elkaar kunnen ko-

op straat spelen, is het gemotoriseerd verkeer

men. De jongste kinderen zien hun plekken

daarbij vaak een belemmering. Tweederde van

graag ingericht met tal van speelse toestellen

de ouders noemt de verkeersveiligheid het

- schommels,

allerbelangrijlste aspect van een speelplek.

meest populair. Naarmate kinderen ouder

Ondervraagden beoordelen de speelmogelijk-

worden, hebben ze meer behoefte aan speeltoestellen met een sportkarakter zoals voet-

heden in de buurt matig tot redelijk. Er blijkt

baldoeltjes, basketbalpalen en skatevoorzie-

een significant verschil te bestaan

in de kwa-

liteit

van verschillende speelplekken. De 3d
meest bezochte - en doorgaans wat grotere

speelplaatsen scoren

wij

glijbanen en klimrekken zijn het

ningen. Respondenten van alle leeftijden
hebben een voorkeur voor buiten spelen in

-

een groene omgeving.

goed. De beoorde-

ling van de speelwaarde van de grote speel-

Verder vinden op verschillende speelvoorzie-

plaatsen in Den Haag ligt gemiddeld op een

ningen toezicht en activiteiten plaats vanuit

73. De kleinere speelplekken laten echter nog

het welzijnsbeleid. Zo zijn er op verschillende

veel te wensen over (239 kleine speelplekken).

speelplekken Haagse Hopjes aanwezig, waar
kinderen tot rz jaar speelattributen zoals bal-

Van de ondervraagden vindt 86% het onder-

houd van de meest bezochte speelterreinen
goed ofvoldoende.
De hoeveelheid speelmogelijkheden zowel
op straat als in de buurt worden het hoogst
beoordeeld in Loosduinen en llaagse Flout.

De respondenten in het Centn:m zijn het

len, fietsen, skelters en rolschaatsen kunnen
lenen. Van de ondervraagden heeft 39o/o wel
eens van het fenomeen Haagse Hopjes ge-

hoord. Eén op de tien heeft daadwerkelijk
ooit wel eens iets geleend.
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Conclusie

Op het gebied van de kwaliteit van speelvoor_
zieningen kan nog veel winst worden geboekt.

De mogelijkheden om te spelen op straar
worden in wijwel alle stadsdelen als onvoldoende beoordeeld. Het spelen op plekken in
de buurt scoort gemiddeld net een voldoende,

maar is daarmee nog niet op het gewenste
niveau. Lang niet alle speelplekken bieden
even veel speelwaarde. De meest bezochte en
vaak wat grotere speelvoorzieningen kunnen
doorgaans nog wel op een positief oordeel
rekenen. Uit de evaluatie kunnen lessen worden getrokken voor het opwaarderen van
andere speelplekken. Tè veel kleine speel-

voorzieningen op buurtniveau bieden nog
te weinig uitdaging en spanning voor de
omwonende jeugd.

2o1j I Hoofdstuk
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De prioriteiten en de roekomswisie van Den
I{aag staan in de Stmcruurvisie en de maatschappelijke visie 'Mensen maken de Stad'.
De aantrekkelijkheid van de stad voor onze
jeugd en het bieden van ruirnre en speelvoorzieningen, worclen daarin expliciet benoernd.

De kornende jaren rvordt een groot aantirl
extra rvoningen gebouwcl. De steeds drukkere
en intensiever bebouwde openbare ruirnte,
verkeersdr-ukte en parkeerdr-uk in de stedelijke

lr'ijken rnogen er niet toe leiden dat de ruimfe
om op stràat te kunnen sporten en spelen vermindert. Kinderen zijn in toenemende rnate
aangewezen op de officieel daartoe aangewe-

I{et uitgangspunt
ntoet dl:trorn zijn d:rt deze voorzieningen alrrsluiten bij de behoefte van kinderen en jongezen speelvoorzieningen.

ren en past bij de eisen die cleze tijd stelt aan
moderne speelvoorzieningen.
ti rr.::tii:1,

,,...: it,,
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Vbordat geïnvesteerd kan worden in de
kwaliteit en speelwarrde van speelplekken,
moet eerst het reguliere onderhoud goed zijn
geregeld. Door cle riracl is voor zoo8 éénrnalig
€ 95o.ooo,- beschikbaar gesteld orn de op-

gelopen onderhouclsachterstanden van de afgelopen jaren weg re rverken. Het reguliere

onderhouds- en veruangingsbudget rnoet

rui

22
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structureel worden bijgesteld, onder andere
door de toename van 256 naar ruim 4oo
speelplekken.

De ervaring leert dat bewoners regelmatig bij

Verder worden verschillende locaties opgewaardeerd. In alle stadsdelen is de speelbehoefte voor de komende 5 jaar geihventariseerd. Daarbij zijn de evaluatie van de nota
Samen Spelen, de stadsdeelplannen, de wensen van gebruikers, demografische

Ook wordt er per stadsdeel rekening gehouden mer mogelijke bewonersinitiatieven.

onwikke-

lingen en onrwikkelingen in de speelbehoefte
voor de komende jaren op stadsdeelniveau
meegenomen. Uit de inventarisatie komt naar
voren dat gemiddeld circa r5yo van de speel-

voorzieningen in aanmerking komt voor een
investering in kwaliteit. Deze kwaliteitsslag is
noodzakelijk om goed te blijven inspelen op
de speelbehoefte van kinderen en jongeren.

de gemeente aankloppen met goede ideeën en

plannen. Deze nota biedt ruimte om goed op
dergelijke initiatieven in te kunnen spelen.

Bij de uiwoering van deze kwaliteitsslag wordt
dit verder uitgewerkt en toegespitst op de
demografische (speelbehoefte) en speelaanbod

ontwikkelingen op wijk- en buurtniveau.

In sommige stadsdelen is er nu een aantal
kleine speelvoorzieningen met een minimale
speelfunctie (een voorbeeld hiervan is terug te
vinden in het stadsdeelplan Haagse Hout

zoo8-zorr). Hoewel de gemeente er naar
streeft om voor alle kinderen speelvoorzienin_

Dit

gen op een bereikbare afstand aan te bieden,
kan er soms worden bezien hoe de speelwaar-

voorzieningen zoals bouwspeelplaatsen,

de van deze voorzieningen kan worden vergroot. Het samenvoegen van speelplekken

natuurspeelplekken, speelplaatsen voor ge_
handicapten en zogeheten kindlinten (routes

kan een mogelijkheid zijn om regemoet te
komen aan de wensen van de gebruikers.

waardoor kinderen zich zelfstandig en veilig
naar verschillende wijetijdsvoorzieningen

ÉIet clusteren van speelplekken kan in dergelijke gevallen zorgen voor ruimere plekken

doen we door de komende 5 jaar ook in te
zetten op een aantal speeltrends en bijzondere

kunnen verplaatsen).s

waar meer te beleven valt en andere kinderen
zijn om mee samen te spelen. ÉIet eventueel
opheffen van een besraande speelplek zal

altijd gebeuren in goed overleg met relevante
5 www.kindlint.nl

belanghebbenden. Mogelijkheden om speel-

5peelnota 2oo9 - 2o13

plekken te clusteren vragen om maatwerk en
draagvlak, juist omdat in zo'n geval de afstand

tot de speelvoorziening toeneemt. Een

speel_

voorziening die wordt opgeheven, blijft wel
als informele speelruimre (bijvoorbeeld in de
vorm van gebruiksgroen) bestaan.

llllultiÍunctionele speelruirntes
In een aantal sradsdelen is nog steeds onvol_

I Hoofdstuk

C

In het kader van de krachtwijken werkt de
gemeente nauw samen met de woningbouw_
corporaries in de vier desbetreffende wijken.
Diverse speelvoorzieningen in de krachtwij_
ken maken onderdeel uit van de eenmalige
achterstallige vervanging van speeltoestellen
en ondergronden in zoog. Verder worden
vanuit de derde tranche Samen Spelen en

doende ruimte voor speelvoorzieningen. Een
mogelijke oplossing ligt in het gebruik van

GSB-III zooïlzoog diverse projecten in de
krachtwijken uitgevoerd, zoals een Cruijff
Court in Schilderswijk, hetJenny plantsoen

aanwezige schoolpleinen, kerkpleinen en

en het Kaapseplein.

sportterreinen. Dit is mogelijk voor verschil_
lende leeftijdsgïoepen. Er wordt opnieuw

woningbouwcorporaties wordt blijvend gein_
vesteerd in de kwaliteit van de speelmogelijk_

gekeken welke scholen hiervoor in aanmer_
king komen. Door samen te werken met
schoolbesturen zal de gemeente deze pleinen
buiten schooltijd benutten voor kinderen.
Daarnaasr wordt gekeken welke pleinen rond

kerken kunnen worden gebruikt. Ook sport_
terreinen bieden een mogelijkheid ror ver_

groting en spreiding van het speelaanbod.
Waar er behoefte is aan uitbreiding van
speelmogelijkheden zal het multifunctioneel
gebruik van sportterreinen worden onder_
zocht. Het uitgangspunt daarbij is wel dat
deze plekken in de stad dan ook meer open_
baar toegankelijk worden dan nu vaak het
geval is.

In samenwerking mer de

heden in deze wijken. Aangezien in drie van
de

vier krachtwijken geen sportvoorzieningen

ligt de nadruk op multifunctionele
speelruimtes waar ook meer sportieve activi_
bestaan,

teiten kunnen worden georganiseerd. Dat
sluit nauw aan bij de behoefte van brede
scholen.

BoÍgen speelruimte en kwaliteitskaart
FIet is van belang om bij nieuwbouw- en her_
srucrureringsplannen voldoende speelruimte
te reserveren. De kindvriendelijkheid van een
omgeving wordt mede bepaald door de geko_
inrichting van de openbare ruimte. In de

zen

ruimtelijke plannen dient in principe als uit_

23

rt

ï

:

Speelnota 2oo9 -

gangspunt de landelijke richtlijn van
3yo aàn
openbare speelruimte te worden gehanteerd
in relatie tot her .uirgeefbaar' gebied. Ook
wordt er rekening gehouden met de aantallen

kinderen in de wijk, maar ook mer informele
mogelijkheden voor spelen (zoals parken,
bossen, of strand). De gemeente ontwikkelt
een Haagse kwaliteitskaart voor kindwien_

delijke wijken. Met deze kaart kan getoerst

worden in hoeverre een wijk voldoende speel_
aanleidingen biedt.
Kinderen moeten op zoek kunnen gaan naar
spelprikkels en speelaanleidingen, zoals
een
zitmuurtje, trapjes, poefen, groene oppervlak_
ten en uitkijkpunten. Daarnaasr is her belang_
rijk dat er in een woonomgeving iets te bele_

Kindvriendelijkheid van een omgeving
kwaliteit die zich niet alleen beperkt tot

ven is.
is een

het (uit)bouwen van specifieke voorzieningen.
Doel van het ontwil<kelen van een l{aagse

kwaliteitskaart is:

*

Het meetbaar en inzichtelijk maken van de
kindwiendelijkheid van een wijk met con_
crete lormen en indicatoren.
@r wordt
daarbij onderscheid gemaakt russen ver_
schillende leeftij dsgroepen)

*

Het bieden van een leidraad voor de in_
richting van wijken (ten behoeve van ste_
denbouwkundigen, projectontwikkelaars,
stadsdeelmedewerkers en corporaties)

2o13 I
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*

Het bieden van een aanleiding voor de

*

dialoog tussen beleidsmakers en bewoners.
Het bieden van een ingang om participa_
tietrajecten te starten met bewoners.

25
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Voor het openbare speelruimtebeleid geldt
een aantal voorwaarden. Zo bestaater landeIijke wet- en regelgeving omrenr de veilig_

heid van speeltoestellen en ondergronden.
Bewonerspardcipatie is van belang voor
een
Bositieve inpassing van speelplekken in de

woonolageving en verhoo.gt doorgaans de
speelwaerde vafl de speelvoorzieningen,
Ook
is het van belang dar het Haagse speelbeleid
op een adequate manier aan bewoners en an_
dere betrokkeneR wordt gecomrnuniceerd.

Tot slot dient het speelbeleid strucrureel re
worden gemonitord.

Veiligheid rp€€tyooniêring€n
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kunnen samen met de speelbeheerders actief
naar nieuwe manieren zoeken om participatie
van met name kinderen en jongeren vorm te
geven. Afhankelijk van de speelplek bekijkt de

gemeente of ook andere parmers betrokken
moeten worden, zoals buurt- en wijkorganisaties of woningbouwcorporaties.
Naast betrokkenheid bij het proces van onrwerp en realisatie, staan wij ook open voor
een grotere verantwoordelijl.heid van gebrui-

I
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De gemeentelijke website voor spelen zal
meer informatie op wijkniveau verschaffen.
Daarnaast wordt naar aansluiting gezocht.
met websires op het gebied van spelen.

llllonitoring
De monitoring vindt periodiek plaats aan de
hand van: de Stadsenquête, de kwaliteitskaart
en gebruikersonderzoek(en) naar de speelwaarde van openbare speelvoorzieningen.

kers en omwonenden bij het beheer van speellocaties. Een actieve opstelling van bewoners
kan helpen om vandalisme en vervuiling tegen
te gaan. Ook de mogelijkheden voor adoptie
van speellocaties en de oprichting van zogeheten speeltuinverenigingen wordt nader

onderzocht. Naast deze vormen van betrokkenheid blijft de gemeente wettelijk verantwoordelijk is voor de veiligheid van speelplekken in de openbare ruimte.

Promotie en communicatie

Het is van belang dat Haagse kinderen en
ouders weten waar welke speelplekken zijn,
zodat deze voorzieningen zo optimaal moge-

lijk worden gebruikt. Via lokale media worden
nieuwe en vernieuwde speelplekken onder
de aandacht gebracht. Ook zal een speelagenda op scholen verschijnen.
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In relatie toi een steeds drukkere en intensievere bebouwde openbare ruilnre is het noodzakelijk om de kornende jaren re invesreren in
het verhogen val de kwaliteit van de bestaande speelvoorzieningen. Daarnaast is het be-

Orn het huidige onderhoud van cle speel
voorzieningen in stand te houden en tijdig te
veruangen is een budgewerhoging nodig.
Het budget is gelijk gebleven rerwi;'l het aantal speelplekken in de afgelopen jaren is toegenomen van e56 naar ruim 4oo. Op basis van

langrijk in te spelen op demografische ontwikkelingen en speeltrends. Het stirnuleren
van rnultifirnctioneel gebruik van de buitenruimte (school- en kerkpleinen) wordt rvaar

mogelijk bevorderd. Ook zullen de rnogelijkheden voor adoptie van speellocaties en de
oprichting van zogeheten speeltuinverenigin-

het beheersysteem spelen, waarin alle speelvoorzieningen zijn opgenornen (type, leeftijd,

continuïreit.

gehouden veiligheiclscontroles en genornen
maatregelen), is berekend dat er een (gernid-

Afhankelijk van het aanral speeiplekken,

deid) strucrurele verhoging van het buclget

nodig is van € t.r5ó.ooo,- per
.l,r'..;:.::
: :.,

i r-::,,:

rj: ii::1,

:. ,;,1,t.1:,

j.,rar.

:

.: t,t:.r:::t,'!::r:-.

Vanaf zoog is er geen budget meer oln te
investeren in speelvoorzieningen. Onze prio-

riteiten en de toekornstvisie van Den Flaag
staan in de Stmctuurvisie en de rnaatschappelijke visie 'Mensen maken de Stad,. De aan*
trekkelijkheid van de stacl voor onze jeugd en
het bieden van ruimte en speelvoorzieningen,

worden daarin expliciet benoernd.

gen worden onderzocht op haalbaarheid en

rea-lisatie van speeltrends (bouwspeelplaats en
natuurspeelplaats etc.) en het aantal kinderen

varieert de investering per stadsdeel russen de
€ r en € z rniljoen voor cle komende 5 jaar.
Jaarlijks stelt het college een invesreringsprogramrna op, waarbij cle speellocaties en
investeringen worden uitgewerkt. In totaal
bedraagt deze inciclentele investering € r3,5

miljoen voor de kornencle

5 jaar. De lnate van
realisatie van cleze kwaliteitsimpuls is vanzelf-

sprekend afhankelijk van her beschikbare
budget.
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Overzichtskaarten speelvoorzieningen per leeftijdscategorie
Kaart

A

Speelaanbod met actieradius voor o-ojarigen (rsom)

Kaart

B

Speelaanbod met actieradius voor

z-rzjarigen (soom)

Kaart

C

Speelaanbod met actieradius voor

r3-r8 jarigen (1ooom)

Kaart

D

Speelaanbod van de (semi-) openbare speelplekken

Kaart

E Openbaar toegankelijke speelplekken in woningcorporatiebezit

33
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35
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Resultaten gebruikersondezoek openbare speelmogelijkheden zooT
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Bijlage r Kaart A Speelaanbod met actieradius voor o-6 jarigen (r som)
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Kaart B Speelaanbod met actieradius voor 7-12 jarigen (soo m)
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Kaart C Speelaanbod met actieradius voor 13-18 jarigen (rooo m)
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Kaart D

Speelaanbod van de (semi-) openbare speelplekken

tegenda
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Sporttereinen

ocw

lr

Actleradius 1so m

-tF

Actieradius soo m

\

Actieradius rooo m

\\
,

&tu'
È

I

1

-r*-.

,f

j

speelnota 2oo9 -

Kaart E openbaar toegankerijke
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speerprekken in woningcorporatiebezit

Legenda
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o

Speelvoorzieningen woningbouwcorporaties
Actieradius r 5o m
Actieradius 5oo m
Actieradius rooo m
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Bijlage 2 Resultaten gebruikersonderzoek openbare speelmogelijkheden zooT

Tabel

r: 8êooÍdeling speelmogellikheden

oP stÍaat, in de buurt, mecst beeochte spêelphaben naar doelgroep

Totaal

6emidd.

o/o

>'j

Speelwaarde, meest
bezochte

Scheve-

Centíum

Laak

Leid.veen-

Hout

5,4

6,1

5,6

5,4

5,3

4,4

*Yo

5,5

5,7

5,4

46ó/"

37%

3sEo

19Vo

44Vo

39Vo

39Vo

Cemidd. % > z

56%

Cemidd. %

SoYo

7,3
7

Haagse

19o/"

6,s
in de buurt

Segbroek

ningen

Mogelijkheden op
straat

Loosduinen Escamp

7,o

6,1

69Y"

49o/"

7,3

86%

6,3

6,2

6,o

6,t

54o/o

4gvo

4oVo

55o/o

7,2

7,3

7,4

7,2

7,1

74%

83%

85o/o

74Vo

74o/o

7,o

67Vo
7,4

85Vo

6,7
63Vo
7,O
77o/o

Ïabel r: Beoordellng onderhoud van meêst bezochte 3peêlteÍrcinen naar woonplck
ven klnderen (richtinggcvend)
Totaal

Segbroek

Scheve-

Centrum

Laak

71Y"
23Y"

58%
29y.

48%

32Y"

ningen

Coed
Voldoende

ll

basketbaldoelen/

Ypenburg

58%
31Y"

2jy"

61Yo

63o/"

26yo

zgo/o

ztY"

aTyo

11Y"

2oo/"

1jo/"

9%

5%

tz7"

l't/o

2o/"

9%

zYo

tT"

9%

4%

'tTo

'tY"

1oo?"

'tooo/o

8%

2yo

3%
loooÁ

Totaal

klimtoestel

Hout

49%

.too%o

De mêest gcttênstê 3pêcltoettêllen (ln % van rncniên die minlrnaal 1

schommel

Haagse Leid.veen-

6oV.

'too7o

Tabel

Loosduinen Escamp

Jongens

tooY"

.too%"

tocjtcl nocmen)

o-6

7-12

13-18

5s%

71Y"

61Y"

tzY"

3ay"

B%
51Y"

zsy.

9%

76%

z8o/"

26o/o

35%

30%

SSYo

25y.

26Yo

t1Y"

3%

280/"

37Y"

7o/"

51o/o

18"/"

ztY"

147"

oYo

3s%
14%

1Oo/o

ey"

1o"/"

1yo

'tzY"

9%

7o/"
go/"

combinatietoestel (bv. glijbaan aan huis)
touwklim
-web

8%

zandbak

6%

8%

'roT"

43%
15y"

14V"

11ó/"

lo/"

8%

16%

8o/o

9v"

8o/"

t7"

.ro7"

'tol"

4%

4o/"

8%

12Y"

5%

'r7"

.roo%o

1ooY"

660/"
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Prognose demografie en verwachte ontwikkelingen in speelbehoefte/speelaanbod

r: Prognose demografische ontwikkeling periode

Stadsdelen zor

eilt"g"n

I

't Loosduinen
z Escamp

Verandering

zooS Vm zor3 in procenten

o-6jr

Verandering 7-rz jr

Verandering

r3-r8jr

Stadsdelen gemiddeld

6"/"

5%

-5Y"

2V"

6%

t'rT"

2"/"

6%

-6%

-1Y"

g Sesbroek

-3'Y"

4 Scheveningen
5 Centrum

-5%

6%

-'rY"

ol"

oY"

-s%

-4%

-27"

6 Laak

26V"

17Y"

8%

17Yo

7 Haagse Hout
8 Leidschb.

-6%

8o/o

-9%

-2Yo

o/"

16Y"

Bron: DHIC/DSO/Beleid/Ondenoek

Tabel

I

2008, bewerkt door SSu zoo9

r: Aantal speelplekken pcr leeÍtijdscategorie, per stadsdeet in rooS

Stadsdelen in 2008

r

zzTo

Loosduinen

Aantalspeelplekken
oÏ/m 6

Aantalspeelplekken
7

t/m 12jaíigen

Aantal speelplekken

r3tlmrSjarigen

25

f2

21

z Êscamp

61

60

3 Sesbroek

28

28

43
19

4 Scheveningen
5 Centrum

22

29

21

59

6o

6 Laak

21

21

43
10

7 Haaese Hout

19

8

19

13

a6

49

nb: gezien het aantal multifunctionele speelvoonieningen kunnen speelvoorzieningen meerdere malen worden meegeteld naar leeftijdscategorie.
Hetfysieke aantal speelvoonieningen ligt lager, nameliik 4oo stuks.
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Tabel 3: Aantal speclplekkcn per lecftljdrcategorlc, per rtadsdeet geprogno:ticeerd in zor3
Stadsdelen in

:or3

Aantal speelplekken
o Vm 6 iarigen

1
u
3
4
5
6
7

Loosduinen
Ëscamp

Aantal speelplekken

tlm

Aantal speelplekken

1.2iarigen

13tlmlSiarigen

per r.ooo kinderen

per r.ooo kinderen

í.ooo kinderen

1Ot2

1),1

7,6

5'6

6,2
5,7

6,9

7

Segbroek

6,5

7,6
8,3

Scheveningen

6,2

9,5

Centrum

6,8

8,6

6,1

Laak

4,6

7,O

3,5

6,8

9,O

7,3

13,4

17,8

Haagse Hout
bu

Bron: SSU zooS

speelnota2oog-2o13 I
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Prognose demografie en verwachte ontwikkelingen in speelbehoefte/speelaanbod

Bij vergelijking met de voorgaande tabellen, kunnen

*
*

wij het volgende aannames doen:

ln het stadsdeel Loosduinen is er sprake van een toename in de speelbehoefte van de leeftijdscategorieën van 0-6 en 7-.rz jarigenVoor de leeftijdscategorie 13-18 jarigen is er sprake van een aíname in de speelbehoefte. Het speelaanbod in Loosduinen ligt gemiddeld hoog.
ln het stadsdeel Escamp zien wij voor alle drie leeftijdscategorieên een toename in de speelbehoefte. Het speelaanbod in Escamp ligt voor
alle leeftijdscategorieën gemiddeld laag.

*

Het stadsdeel Segbroek kent in de leeftijdscategorieên 0-6 en r 3-r e jarigen een afname in de speelbehoefte- Voor de leeftijdscategorie
7'tz iarigen is er sprake van een kleine toename in de speelbehoefte. Wel merken we op dat het speelaanbod voor alle

*

Scheveningen kent een afname in de speelbehoefte voor 0-6 en r 3-r a jarigen en toename voor de leefti.jdsc alegorie 7-.rz
iarigen.
Het speelaanbod in Scheveningen ligt voor alle leeftijdscategorieën gemiddeld laag.

*

Hetstadsdeel Centrumkentvoordekomendejarennagenoeggeenveranderingindespeelbehoeftevan0-6jarigen.

leeftijdscategorieën gemiddeld laag ligt.

*
*
*

Daarnaast is er sprake van een aÍname in de speelbehoefte voor de leeftijdscategorieën van 7-12 en 13-.r8 jarigen.
Het speelaanbod ligt in het Centrum voor alle leeftijdscategorieên gemiddeld laag.
Het stadsdeel Laak kent voor alle leeftijdscategorieën een zeer hoge toename in de speelbehoefte. Deze stijging wordt met name veroorzaakt
door een toename van woningbouw in de Laakhaven. Daarnaast ligt het gemiddelde speelaanbod zeer laag.
Haagse Hout kent voor de leeftijdscategorieën 0-6 en r 3-18 .iaÍigen een afname in de speelbehoefte. Wel is er sprake van een toename

voor de leeftijdscategorie 7-12 jarigen. Gemiddeld ligt het speelaanbod voor de leeftijdscategorieën 0-6 en 7-tz jarigen laag.
Wel ligt voor de leeftijdscategorie I 3-i 8 iarigen het speelaanbod boven het gemiddelde.
HetstadsdeelLeidschenveen-Ypenburgkenteenbehoorlijkeafnameindespeelbehoeftevan0-6jarigen.
Voor de overige leeftijdscategorieën is er sprake van een toename. Voornamelijk voor de leeftijdscategorie 1
3-18 jarigen is de toename
zeer hoog. Het speelaanbod in Leidschenveen-Ypenburg ligt voor alle leeftijdscategorieën gemiddeld zeer hoog.

Uit literatuur- en benchmarkondezoek kunnen de volgende normen betreffende het gewenste aanbod qua speelplekken per r.ooo kinderen,
per leeftijdscategorie worden aangehouden (kwantitatieve benadering):
Per

r.ooo kinderen voor de leeftijd van o-6 laar

Per 1.ooo kinderen voor de leeftiid van 7-12 iaa(
Per

r.ooo kinderen voor de leeftiid van

13-.t B jaat

rl

speelplekken

ro speelplekken
8 speelplekken

Kanttekening: Bij de kwantitatieve benadering is op stadsdeelniveau gekeken naar het speelvoorzieningenaanbod. Het aanbod op wijkniveau
kan uiteenlopen, gezien de verschillen in bebouwing en inrichting. Bij deze benadering is geen rekening gehouden met de fysieke barrières en
actieradius naar/van de speelvoonieningen. Tot slot is de kwaliteit en het aanbod van informele speelruimte buiten beschouwing gelaten.
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ColoÍon

Nota Spelen in de stadl

Gemeentè Den Haag

Dienst Stadsbeheer
Stedelilke Structuren

ln samenwerking met:
OCW lWelzijn en Sport
DSO I Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg
BSD I Stadsdelen

FotograÍle
Gemeente Den Haag

Ministerie van VWS IWMO
SeeGlobe
Eveline van Etdom
Teresa Jonkman

Ontwerp
Teresa Jonkman (bno)

Den Haag

november 2oo8

www.denhaag.nllspelen
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