De Staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
en
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer

Overwegende

2 2 MEI 2003

dat het Haagse Bos bestaat uit een eeuwenoude groenstructuur, die onverbrekelijk is verbonden
met de geschiedenis van de stad Den I laag;
dat het gebied vanwege karakter, maatvoering en relaties met aangrenzende groengebieden een
belangrijke schakel vormt in zowel de stedelijke als de ecologische hoofdstructuur;
dat het gebied de ontbrekende schakel vormt in het aaneengesloten gebied in Den I laag dat van
rijkswege wordt beschermd als beschermd stadsgezicht;
dat het gebied van algemeen belang is vanwege zijn schoonheid en ruimtelijk structurele
samenhang;
gelet op artikel 35 en artikel 36 van de Monumentenwet 1988;
gehoord de Raad van de gemeente Den Haag, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de Raad
voor Cultuur en de Rijksplanologische Commissie,

Besluiten
het gebied Haagse Bos in de gemeente Den Haag, zoals is aangegeven op de bij dit besluit
behorende tekening nr. MSP/43/10 en zoals is omschreven in de toelichting bij dit besluit, aan te
wijzen als beschermd stadsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988;
dat het vigerende besternmingsplan Bezuidenhout-West I voldoet aan het beschermingsvereiste;
dat het vigerende bestemmingsplan Reigersbergen-Zuid en de uitbreidingsplannen Berlage 1911,
Reigersbergen en Boshek niet voldoen aan het beschermingsvereiste;
dat de termijn waarbinnen een beschermend besternmingsplan in de zin van artikel 36, tweede lid
van de Monumentenwet 1988 moet worden vastgesteld, bepaald wordt op twee jaren.
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Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant. Van dit besluit wordt
mededeling gedaan in de daarvoor in aanmerking komende dag- of weekbladen. Een afschrift van
dit besluit wordt gezonden aan de raad van de gemeente Den Haag, Gedeputeerde Staten van
Zuid-I lolland, de Raad voor Cultuur en de Rijksplanologische Commissie.
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop
het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te
adresseren aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cfi/FJZ t.a.v.
de Commissie voor de bezwaarschriften Postbus 606, 2700 LZ Zoetermeer.
Tenminste dit besluit of een kopie daarvan moet bij het bezwaarschrift worden gevoegd.
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