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RIS-nummer: 302564 

 

 

Schriftelijke vragen: Laan van NOI 

Indiener: Martijn Balster (PvdA) en Peter Bos (HSP) 

 

 

Datum: 14 mei 2019 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

 
De Haagse PvdA en de Haagse Stadspartij hebben vernomen dat reeds wordt gewerkt aan een Plan 
Uitwerkingskader voor de herontwikkeling van het voormalig SZW-gebouw. Dit terwijl bewoners (-
organisaties) tot op heden nauwelijks betrokken zijn bij de planvorming, en de Nota van 
Uitgangspunten nog niet is geactualiseerd. Bewoners zijn in de veronderstelling dat  r eerst een 
gebiedsvisie zou moeten komen en dan pas een Plan Uitwerkingskader (PUK). Beide partijen willen 
van het college weten hoe het proces er uit ziet en of het klopt dat de plannen al in een vergevorderd 
stadium zijn. 
 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen raadsleden Martijn Balster en Peter Bos de 

volgende vragen: 

 
1) Klopt het dat een Plan Uitvoeringskader (PUK) reeds in de maak is voor het SoZa terrein? Zo 

ja, hoe kan dit - aangezien de Nota van Uitgangspunten (RIS282919) nog niet is 

geactualiseerd? 

2) Wanneer wordt de actualisatie van de Nota van Uitgangspunten (RIS282919) naar de Raad 

gezonden? 

3) Kunt u de inzet van de gemeente in het gebied op hoofdlijn reeds met de raad delen?  

4) Bent u het eens met de bewoners dat er eerst een gebiedsvisie zou moeten komen voordat  er 

gewerkt wordt met een Plan Uitvoeringskader (PUK)? Zo nee, waarom niet? 

5) Wanneer wordt inspraak georganiseerd voor het opstellen van een Nota van Uitgangspunten 

voor het gebied rond station Laan van NOI? Worden bewoners van Bezuidenhout en 

Mariahoeve voor deze inspraak uitgenodigd? Zo ja hoe? 

6) Is het correct dat de woningbouwprogrammering naar boven is bijgesteld in de laatste 

schetsen voor het gebied? Zo ja welke zaken zijn er gewijzigd aan de ontwerpen en op welke 

wijze is de raad hier bij betrokken (geweest)? 

7) Klopt het dat er concrete schetsontwerpen voor het gebied zijn? Waarom heeft de raad deze 

ontwerpen niet? Wanneer krijgt de raad deze ontwerpen? 

8) Is het correct dat Rijnboutt, Vorm en MRP bij de projecten betrokken zijn en uitgaan van  

besluitvorming over de PUK voor 1 juli? Zijn er reeds overeenkomsten, contracten en/of 

convenanten met ontwikkelaars afgesproken? 

9) Kan het college aangeven of er ook plannen zijn ontwikkeld die uitgaan van handhaving of 

gedeeltelijke handhaving van het ontwerp? Zo ja, waarom zijn deze plannen afgevallen? 

Kunnen deze plannen ook naar de raad gestuurd worden? 

10) Kunt u de raad informeren over alle te zetten stappen in het gebied rond de laan van NOI en 

de wijze waarop de raad en de stad hierbij betrokken zullen worden? 

Martijn Balster        Peter Bos 

 

PvdA                          Haagse Stadspartij

 


