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URGENTIEBRIEF VAN UW BEWONERS 
 
onderwerp: dialoog over participatie, vertrouwen en 
samenwerking bij ruimtelijke ontwikkelingen in Den Haag  
 
 
Gericht aan: het College van B&W, de gemeenteraad van Den Haag 
 
Raadsadres, p/a griffie@denhaag.nl) 
 

Den Haag, 9 oktober 2022  
 
Geachte leden van het College van B&W en de Gemeenteraad,  
 
Wij, bewoners, zijn verheugd over uw nieuwe coalitieakkoord ‘Voor een stad die tegen een 
stootje kan’. Participatie- en samenwerking bij de ruimtelijke opgaven/gebiedsontwikkelingen 
staan nadrukkelijk benoemd: (par3.1.2) De komende jaren voeren we steviger regie bij 
gebiedsontwikkeling. ------ Heldere afspraken en helder verwachtingsmanagement over 
processen, participatie, besluitvorming en communicatie zijn hierbij cruciaal. U reserveert 
hiervoor extra middelen (1,25M€) én u bent bereid extra capaciteit in te zetten (p73). Inzet 
van die publieke middelen vraagt aanwijsbaar en meetbaar publiek resultaat. 
 
De Haagse ruimtelijke opgaven zijn enorm: woningen, voorzieningen, groen, infrastructuur, 
mobiliteitsoplossingen en bedrijvigheid. Tegelijkertijd moet de stad mooi en leefbaar blijven, 
voor de huidige én de toekomstige bewoners. Afgelopen jaar is door uw ambtenaren een 
uitgebreid traject met ons doorlopen om te komen tot een Omgevingswet-bestendig 
participatiebeleid voor (private) ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Nu er een nieuw college is, en de gemeenteraad al enige tijd in nieuwe samenstelling actief 
is, willen wij met u beiden in gesprek, om onze bevindingen uit dit traject met u te delen en 
een helder eenduidige afspraken over participatie met u samen te organiseren en 
onrealistische verwachtingen te vermijden: 
 
Wat is voor u participatie? Voor ons is de definitie van het kennisknooppunt leidend: 
“Participatie is een proces waarbij individuen, groepen en organisaties invloed uitoefenen op 
en controle delen over collectieve vraagstukken, beslissingen of diensten die hen aangaan”. 
Ziet u dat ook zo? En hoe verhoudt zicht dat tot de door u in het coalitieakkoord genoemde 
(p73) “De gemeente bepaalt in alle gevallen de kaders”?  
Welke kaders en omgevingswaarden worden leidend? Hoe komt u gezamenlijk met ons, met 
de stad, aan “kaders voor passendheid en toegevoegde waarde in de bestaande omgeving” 
(p35)? En hoe werken deze door, bestuurlijk én ambtelijk?  
 
Een ander bespreekpunt is vertrouwen. Het verwezenlijken van de Haagse ruimtelijke 
opgaven kan alleen in samenspel tussen gemeente (ambtelijk, politiek en bestuur), inwoners 
en ontwikkelaars (initiatiefnemers, investeerders, beleggers etc). Afgelopen jaren is het 
vertrouwen van bewoners en, naar wij begrijpen, ontwikkelaars in de gemeente (en vice 
versa) echter gedaald tot een dieptepunt. Wederzijds vertrouwen is volgens ons echter de 
belangrijkste randvoorwaarde om deze ruimtelijke opgaven te laten slagen. Het vertrouwen 
is (wederzijds) geschaad doordat veel ruimtelijke opgaven de afgelopen jaren stuitten op 
weerstand, vertraging en onvrede. Oorzaken hiervan zijn ons inziens o.a. gebrek aan 
duidelijkheid over het samenspel en de rolverdeling tussen gemeente, ontwikkelaars en 
bewoners.   
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Daarom vragen wij u om, in lijn met het coalitieakkoord, een afvaardiging van uw gemeente 
(ambtelijk, college en raad) in gesprek te laten gaan met ons. In gesprek over participatie en 
samenwerken op basis van opnieuw op te bouwen vertrouwen én over noodzakelijke 
participatie- uitgangspunten.  
 
U, als dagelijks bestuur en algemeen bestuur van onze stad, bent een onmisbare schakel in 
het laten werken van een nieuwe manier van samenwerken. Graag vernemen wij of u uw 
bijdrage hieraan wilt leveren! 
 
Hartelijke groet,  
 
Namens,  
 
BEWONERS       
 

Pr8 wijken CID (= alle 8 wijk- en bewonersorga’s in CID) Jacob Snijders  
 
SOS Den Haag       Peter Drijver 
 
Vrienden van Den Haag      Rupert van Heijningen 

 

 


