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Aan de leden en plaatsvervangend leden van de 
Commissie Ruimte                                                                                    Bezuidenhout, 2 september 2021 
Postbus 19157 
2500 CD  Den Haag 
  
Betreft: PUK AnnA/SoZa 
  
  
Geachte leden van de commissie, 
  
  
Op 8 september gaat u spreken over het Plan Uitvoeringskader AnnA/SoZa. 
  
Als Wijkberaad Bezuidenhout willen wij u het volgende meegegeven voor dit gesprek en de voorbereiding 
daarvan. 
  
  
Participatie 
  

1.       Het Wijkberaad is van mening dat bewoners en ook Wijkberaad feitelijk hebben geparticipeerd in  

een niet bestaand project. Want de participatieavonden die plaats hebben gevonden lieten een project en 

omvang zien welke niet mogelijk zijn. De gronden waar de projectontwikkelaar over sprak waren niet in 

eigendom van deze en gemeente en projectontwikkelaar wisten dat de eigenaar van deze gronden hier 

niet aan mee wilde werken hebben wij uit stukken vernomen die wij via een WOB verzoek ontvangen 

hebben. Pas de laatste “participatieavond” via de beeldbuis liet ons het plan zien op de eigen kavel van 

de projectontwikkelaar. Van participatie was deze avond geenszins sprake, wel van marketing en 

voorlichting Met andere woorden van daadwerkelijke participatie op dìt plan is géén sprake geweest. 

 

Doel van participatie is om in een zo vroeg mogelijk stadium het gesprek tussen ontwikkelaar en 

bewoners op te starten om mogelijke zorgen en bezwaren adequaat te adresseren tegen zo laag 

mogelijke (maatschappelijke) kosten. Het belang van een kwalitatief goed uitgevoerd participatietraject is 

derhalve groot. Als de projectontwikkelaar zijn werk goed heeft gedaan zullen belanghebbenden niet of 

nauwelijks behoefte hebben aan het instellen van rechtsmiddelen en indienen van (plan)schadeclaims. 

Een niet goed uitgevoerd participatietraject daarentegen zet de duurzame relatie tussen overheid en 

burger onder druk en zal bijdragen aan hoge (maatschappelijke) kosten, (langdurige) vertraging etcetera. 

 

Reden waarom wij u nogmaals vragen om de projectontwikkelaar terug aan tafel met 

bewoners(organisaties) te sturen, om ervoor te zorgen dat er een gedragen plan tot stand komt. En om 

het PUK niet te accorderen. 

  
Woningen          

2.       Het huidige, nieuwe plan bevat  1200 woningen, waarvan 15% sociaal. De berekening van 30% 

sociaal naar 15% sociaal is niet te volgen  De PUK heeft het over 175 reeds aanwezige woningen, wij 

hebben geen vergunning voor dit aantal woningen gezien. Zover wij kunnen nagaan zijn er 22 

onzelfstandige woningen gemaakt voor studenten en statushouders. Iedere woning/woongroep met 8 

kamers. Totaal zouden daar 80 studenten en 80 statushouders samen wonen. Moeten wij hieruit 

begrijpen dat  de gemeente kamers van 13m2 en 25m2 gelijk stelt met een sociale „woning‟? Ons lijkt dat 

het woord winstmaximalisatie hier op zijn plaats is. De gemeentelijke richtlijn van 30% sociale woningen 

wordt bijlange na niet gehaald.  

 

Reden waarom wij u vragen om het PUK in deze vorm niet accorderen. 

  

Ruimtelijk plan  

3.       Het volume en de bouwhoogtes wijken „iets‟ af van wat er in de Gebiedsagenda Laan van NOI is 

opgenomen ten aanzien van bouwvolume (120.000 m2 bvo) en bouwhoogte (max. 120 meter). Het 

volume is in de PUK 130.00 m2 bvo en de hoogte is 125 meter. Volgens het PUK is  dit  “het gevolg van 
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de optimalisatie van de ontwikkelmogelijkheden, rekening houdend met de stedenbouwkundige inpassing 

en kwaliteit en de financiële haalbaarheid.‟ Het Wijkberaad vindt het ongepast dat een 

projectontwikkelaar dergelijke ruimte wordt geboden, terwijl dat onder meer tot gevolg heeft dat door de 

extra hoogte andere bewoners onder de Haagse bezonningsnorm komen.   

 
Vaststellen van voorliggend PUK geeft private partijen onevenredig veel invloed op een gebied waar zij 
slechts tijdelijk neerstrijken. Zoals het huidige plan laat zien verschillen de belangen van deze private 
partijen zeer van die van bewoners en gemeente en sluiten deze niet goed op elkaar aan. De (negatieve) 
effecten moeten worden gedragen binnen de duurzame relatie tussen overheid en burger. Alleen al om 
reden van deze duurzame relatie zou afgezien moeten worden van een dergelijke winstmaximaliserende 
faciliterende houding richting een projectontwikkelaar.  
 
Overigens is het Wijkberaad van mening dat de wollige onderbouwing de forse afwijking niet kan dragen. 
Niet op zichzelf staand en niet in relatie tot de onwenselijke gevolgen voor de leefbaarheid van het 
omliggende gebied. Het Wijkberaad is niet overtuigt van de „noodzaak‟ van deze bouwhoogte en bestrijdt 
dat rekening is gehouden met de stedenbouwkundige inpassing. Het nog uit te voeren participatietraject, 
en dan doelen we op een feitelijk en inhoudelijk participatietraject, heeft hier meerwaarde, voor 
gemeente, bewoners en daardoor uiteindelijk ook voor de projectontwikkelaar. 
 
Redenen waarom wij u verzoeken om het PUK niet te accorderen en om de projectontwikkelaar terug 
aan de (participatie)tafel met bewoners(organisaties) te sturen, om ervoor te zorgen dat er een gedragen 
plan tot stand komt.  

 

Natuur en ecozone 

4.       Ons valt op dat er in geen enkel document gesproken is over vleermuizen. Terwijl er een rapport  

ligt waarin wel degelijk is geconcludeerd dat er in het huidige pand vleermuizen bivakkeren. Maatregelen 

en voorzieningen hiervoor zijn ons ontgaan. 

 

Reden waarom wij u vragen om het PUK niet te accorderen, maar plan en PUK hierop aan te laten 

passen. 
  
Geluid  

5.        De geluidsstudies laten zien dat onder andere de spoorzijde en oostzijde nu al  dicht tegen het 

maximale wettelijke niveau zitten. Geen duurzame, toekomstbestendige situatie derhalve. Zo is er geen 

rekening gehouden met plannen van de buren: de NS. De NS wil 11 meter vrij houden voor eventuele 

uitbreiding. Accordering van het huidige plan en accorderen huidige PUK werpt onnodige drempels op, 

met onnodige extra kosten voor alle betrokken partijen, uitgezonderd de huidige projectontwikkelaar dan.  

Reden waarom wij u vragen om de voorliggende PUK niet te accorderen, maar aanvullende eisen te 

stellen waardoor er een meer duurzame, toekomstbestendige situatie ontstaat wat betreft voldoen aan 

geluidsnormering.  

 

Voorzieningen 
6.       In de gesprekken met de projectontwikkelaars wilden bewoners en Wijkberaad het hebben over de 
impact van het flinke aantal woningen op de voorzieningen in 
de wijk. De ontwikkelaars wilden alleen spreken over de voorzieningen op hun “kavel” en niet meer dan 
dat. Het effect van deze hoeveelheid woningen / bewoners op de voorzieningen in de wijk is tot op heden 
niet duidelijk gemaakt door de ontwikkelaar. Dat dit een negatief effect zal hebben op o.a. scholen, 
spelen, huisartsen, parkeren etc. etc.  zou voldoende basis moeten zijn om dit plan nu niet uit te voeren. 

Ook ten aanzien van voorzieningen willen we u nogmaals wijzen op de meerwaarde van het nog uit te 

voeren participatietraject voor het nieuwe plan.   
 
Redenen waarom wij u verzoeken om plan en PUK niet te accorderen en om de projectontwikkelaar terug 
aan de (participatie)tafel met bewoners(organisaties) te sturen, om ervoor te zorgen dat er een gedragen 
plan tot stand komt.  
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Conclusie  

Op basis van het voorgaande: 

- kan het PUK niet worden verstrekt; 

- moet de projectontwikkelaar alsnog een feitelijk en inhoudelijk participatietraject uitvoeren voor het 
nieuwe plan. 

  
  
Hoogachtend, 
 
J E Snijders 
Wijkberaad Bezuidenhout 

 
 


