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Onderwerp 
Participatie- en communicatieplan CID en voortgang fysiek ruimtelijke 
projecten CID 
  

Geachte voorzitter, 
 
Met de leden van de commissie Ruimte is afgesproken om met een afvaardiging van de commissie te 
spreken over de wijze waarop participatie in het CID vormt krijgt, over wat er nog te verwachten valt 
aan besluitvorming en om inzicht te krijgen in de samenhang van de verschillende processen. Met het 
participatie- en communicatieplan voor het CID dat nu voorligt wordt daar invulling aan gegeven. Het 
participatie- en communicatieplan, dat zijn oorsprong kent in de ‘CID agenda 2040’ (RIS 302327), is 
een leidraad voor de wijze waarop de gemeente Den Haag de participatie en communicatie van de 
ruimtelijke opgaves en projecten vorm geeft. Tevens is de indicatieve planning voor de uitwerking van 
de ruimtelijke opgaves opgenomen en wordt een doorkijk gegeven naar het komende halfjaar.  
 
Eind vorig jaar heeft u de Gebiedsagenda's prioritaire gebieden CID  (RIS 301328) toegezonden 
gekregen, deze beschrijven de ruimtelijke opgave binnen het CID. De opgave wordt daarnaast ook 
verwerkt in de gebiedsvisie CID om een juridisch planologische kader vast te stellen. Ten behoeve 
hiervan vindt momenteel een milieueffectrapportage (MER) onderzoek plaats. De wijze waarop dit 
onderzoek uitgevoerd wordt is vervat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau CID (RIS 302377). De 
uitwerking van de ruimtelijke opgaves worden via bestemmingsplannen, Planuitwerkingkaders, Nota 
van uitgangspunten en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte vorm gegeven.  
 
Voor het CID achten wij het wenselijk de door de gemeenteraad vastgestelde inspraak- en participatie 
verordening 2012 verdere invulling en duiding te geven in de vorm van een leidraad. De uitwerking 
van de gebiedsagenda’s kent verschillende opgaves. Enerzijds zijn deze van abstractere niveau en 
worden deze gevat in de gebiedsvisie CID (een structuurvisie in de zin van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening), deze wordt begeleid met een inspiratieboek en gereedschapskist openbare ruimte. 
Daarnaast zijn er concrete opgaves op locatie niveau. De leidraad beschrijft de wijze waarop, wanneer 
en met wie gecommuniceerd en geparticipeerd wordt. Zowel voor de initiatieven waar de gemeente een 
belang in heeft als voor particuliere initiatieven.  
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Stand van zaken en planning 
In de gebiedsagenda’s is een indicatieve planning opgenomen voor de uitwerking van de ruimtelijke 
opgaves.  
Planning - Policy Campus Centraal 

 
Planning - College Campus HS 
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Planning - ICT - Security Campus 

 
 

 
 
Bij de vrijgave voor inspraak van de Notitie Reikwijdte Detailniveau CID is een planning weergegeven 
voor de Gebiedsvisie CID. Deze is nog actueel. Inmiddels heeft er 20 juni jl. een werksessie 
plaatsgevonden waarin het proces en planning van de verschillende processen en projecten is 
toegelicht. In september van dit jaar volgt een tweede werksessie waarin de resultaten van het 
onderzoek - benodigd voor het opstellen van de milieueffectrapportage - met de commissieleden 
besproken wordt.  
 
Op korte termijn kan de raad de volgende mijlpalen verwachten.  

• Q3 2019 - 2e Informatiemarkt CID (5 september) 
• Q3 2019 - 2e werksessie raadsleden (12 september). 
• Q3 2019 – Vaststellingen van Gebiedsagenda Campus Boulevard in college van B&W. 
• Q3 2019 - Vaststelling PUK Anna van Hanoverstraat e.o. (SoZa) in college van B&W. 
• Q4 2019 – vrijgave voor inspraak van Gebiedsvisie CID (gevolgd door vaststelling in raad 

voorjaar 2020;  incl. resultaten MER onderzoek, inspiratieboek en gereedschapskist openbare 
ruimte). 

 
Na vaststelling van de Gebiedsvisie CID (Q3 2020) en het bestemmingsplan Spoorzone HS (Q2 2020)  
in uw raad, kunnen de omgevingsvergunningen binnen de specifieke gebieden verleend worden. Dit 
zal naar verwachting spoedig na vaststelling van het bestemmingsplan plaatsvinden. Dit zijn voor de 
Spoorzone HS o.a. de volgende planontwikkelingen:  K & R kavel, The Post Tower en  Struijck II. 
 
Met het bijgesloten participatie- en communicatieplan ligt een solide basis om betrokkenheid van  
burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overige stakeholders te borgen.  



Gemeente Den Haag 
 
Ons kenmerk 
DSO/2019.557 
 

4/4 

Het beschrijft hoe wij omgaan met participatie en wat daarbij de relevant instrumenten zijn. Hiermee 
geeft het een antwoord op de vraag hoe en op welke wijze hieraan invulling gegeven gaat worden bij de 
uitwerking van de ruimtelijke opgaves.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Boudewijn Revis 


