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HOOFDSTUKl INLEIDING 

1.1 Aaoleiding tot bd plan 
Het plangebied waarop deze 8e herziening van het bestemmingsplan Spnikwartier betrekking heeft, 
maakt deel uit van Den Haag Nieuw Centrum. Het Wijnhavenkwartier zoals dit gebied wordt 
aangeduid, is strategisch gelegen tussen aan de ene kant de binnenstad met bet kernwinkelgebfod en 
aan de and ere kant het Centraal Station en de Utrechtsebaan, die de verbinding vormt met de 
snelwegen. De Structu.urvisie Den Haag 2020 beschouwt bet Centrum als een van de kansenzones, 
gebieden die een buitengewone bijdrage kunnen leveren aan de ambitie 'Wereldstad aan Zee'. Ben 
kansenzone is een gebied met mogelijkheden voor aantrekkelijlc:e plekken voor stedelijk wonen, 
wecken en voorzieningen. Het Centrum is en blijft een visitekaartje van Den Haag dat door 
permanent onderhoud zijn bijzonder karakter moet blijven bouden. 
Kwaliteitsverbetering van dit gebied is al jaren een van de speerpunten van beleid. Beoogd wordt 
bet ceotrum van Den Haag meer dynamiek te geven en te laten functioneren als hart van de stad. 
Teneiode uitvoering aan deze doelstelling te kunnen geven is hiertoe reeds in de maand december 
2003 bet voormalige bestem.mingsplan Wijnbaveo.kwartier vastgesteld (raadsbesluit 238, 11 
december 2003). Bij besluit van 6 juli 2004 (DRM/ARB/03/18060A) bebben Gedeputeerde Staten 
aan dit bestemmingsplan goedkeuring vedeeod. Uiteindelijk heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, na advies te hebben ingewonnen bij de Stichting Advisering 
Bestuursrechtspraak, op 20 juli 2005 (nr. 200407071/1) goedkeuring onthouden aan dit 
bestemminp;;plan omdat er in verband met bet te realiseren bedrijfsvloeroppervlaksprake was van 
een stadsproject, waarvoor een roer-beoordeling5procedure had moeten worden doorlopen. 

In reactie op de uitspraak van de Afdeling heeft bet gemeentebestuur van Den Haag besloten om een 
milieueffectrapportage op te stellen en daarbij te onderzoeken in hoeverre er significante gevolgen 
voor het milieu te verwachten zijn bij de berontwikkeling van bet Wijnhavenkwartier (MER en 
milieurapport SMB Herontwikkeling Wijnhavenkwartier Den Haag, d.d. 9 mei 2006). In dit 
ruimtelijke plan is met de uitkomsten van het MER rekening gebouden en dat heeft ook geleid tot 
bet op onderdelen aanpassen van het hierboven aangehaalde bestemmingsplan. In hoofdstuk 4 
(Milieuaspecten) wordt bier nader op ingegaan. Verder is de planvormiog, daar waar nodig, in 
verband met beleidsm.atige ontwikkelingen geactualiseerd. 

De vernieuwiog van bet Wijnhavenkwartier, biedt in breder perspectief kansen voor bet hele 
centrumgebied en levert een versterking op van de regionale functie van de bionenstad. De 
vernieuwing van het Haagse centrum is niet plotsklaps in gang gezet In de nota "Hart voor Den 
Haag'' uit 1989 was reeds gesteld dat de stad een stevige impuls nodig had om goed te kunnen 
bHjven functioneren. Ooder meer door bet verdwijnen van nogal wat werkgelegenheid naar de 
randen van de stad brokkelde bet fundament van de bionenstad af. Een van de doelstellingen was 
daarom het terugbrengen van de economie naar de binnenstad. Het streven van de gemeente is er op 
gericht om bet wonen en werken terug te brengen naar een plek dicht tegen het historisch centrum 
en tevens (mede hierdoor) de stedelijke functies te verbetereo. Met de bouw van het Stadhuis en de 
Resident is hiertoe reeds een belangrijke aanzet gemaakt. De bouw van het Spuimarktcomplex 
vormt daarbij een nieuwe belangrijke stap. Zo voltrekt zich innriddels geJeidelijk aan een stedelijke 
vernieuwingsoperatie die Den Haag op vele fronten een krachtiger centrum geeft. 

I-let accent van dit plan .ligt nadrukkeJijk op stedenbouwkundige kwaliteit in c.ombinatie met een 
gemengd stedelijk karakter. De Turfmarktroute is een van de voomaamste routes voor langzaam 
verkeer tussen de polen Den Haag Centraal en Spuimarkt, maar momentcel mist dit gebied de 
gewenste kwaliteit en uitstraling. Deze entree van de Haagse bionenstad beeft immers een 
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belangrijke ondersteunende en aanloopfunctie voor: de verschiIIende deelgebieden die in de loop van 
de tijd zijn ontstaan. 

De herontwikkeling van de locaties Zwarte Madonna en van de ministeries van Justitie en 
Binnenlandse Zak.en en Koninkrijkrelaties heeft voor de stad een hoge prioriteit. Aangezien het Rijk 
binnenkort aanzienlijk moet gaan investeren in beide ministeries is er een mogelijkheid om een 
enorme stedenbouwkundige kwaliteitsverbetering tot stand te brengen, waarbij de Turfmarktroute en 
de Schedeldoekshaven - als entree van de stad - een nieuwe impuls kunnen krijgen in samenhang 
met de ontwikkelingen rond bet Centraal Station. Daannee kan ook worden voldaan aan de behoefte 
aan meer en hoogwaardiger woningen in bet centrum. Daarnaast moet een betere benutting van het 
Wijnhavenkwartier warden bezien in samenhang met diverse bouwplannen die momenteel worden 
opgestart ten behoeve van de Rivierenbuurt, Bij de ontwikkeling van bet plan is in programmatisch 
opzicht aansluiting gezocht op bet bestaande gemeentelijk beleid, zoals verwoord in diverse 
themanota's. De Turfmarktroute wordt verder ontwikkeld met aan. kantoorwerk gerelateerde 
functies, zoaJs persoonlijke en zakelijke dienstverlening aan de kant van de ministeries aan de 
Zwarteweg en horeca, cultuur en detailhaodel aan de kant van de Wijnhaven. Het 
Wijnhavenkwartier wordt ingericht als een center of services, een gemakszone. Allerlei vormen van 
service op maat passen binnen dit conc.ept. Zo onderscheidt deze zone zich van andere gebieden in 
de omgeving en vormt zij een aanvulling op bet stedelijk aanbod. In het plan wordt uitgegaan van 
een gevarieerd aanbod aan functies zoals wonen, werken, uitgaan, sporten, winkelen en cultuur in 
een hoge dichtbeid en met een grote mate van functiemenging. 

1.2 

1.2.1 Stedelijk beleid 
In de zomer van 2005 is door het c.ollege van B&W de Structuurvisie Den Haag 2020, Wereldstad 
aan Zee vastgesteld. De structuurvisie beschrijft bet gewenste tockomstbeeld en de ruimtelijke 
veranderingen die in de komende 15 jaar nodig zijn om dat te bereiken. 
De ambitie van Den Haag is om een Wereldstad aan Zee te zijn. Dat betekent dat de ligging aan zee 
benut moet worden voor een unieke identiteit en een uniek programma aan de kust. Oat betekent dat 
Den Haag een rol blijft spelen in de intemationale wereld van recht en bestuur. Maar ook dat de 
multiculturele sa.menleving voJwaardig en met trots tot de stad beboort. Ten slotte heeft Den Haag 
een c.entrale rol als de residentie van Nederland en als centrumgemeente van de regio Haaglanden. 

Om deze ambitie waar te maken is een Stedelijke agenda geformuleerd waarin de belangrij.kste 
richtinggevende investeringen zijn aangegeven voor wonen, werken, groen, openbare ruimte en 
infrastructuur. Den Haag heeft de ambitie om de bestaande stad te verdichten met ( centrum) 
stedelijke woonmilieus. Dit kan door kwalitatief boogwaardige appartementen te realiseren en 
bestaande bedrijventerreinen te transformeren naar gemengde stedelijke milieus. Daamaast bestaat 
de ambitie om een substantieel aantal arbeidsplaatsen toe te voegen (voornamelijk door groei in de 
diensten- en kenniseconomie). 

De Wereldstad aan Zee krijgt vorm in vijf kansenzones: gebieden die een buitengewone bijdrage 
kuunen leververen aan de ambitie van Wereldstad aan zee, gebieden met mogelijkheden voor 
aantrekkelijke plekken voor stedelijk wonen, werken en voorzieningen. Deze zones betreffen: bet 
Centrum, de Lijn 11-zone, de Internationale kustzone, de Vliet/ A4-zone en de Schakelzone 
Lozerlaan. De ambities moeten door integrale gebiedsontwikkeling in de komende 15 jaar gestalte 
krijgen. 
Het Wijnhavenkwartier maakt onderdeel uit van de kansenzone Centrum. Dit is bet gevolg van bet 
feit dat de verscbillende facetten van veelzijdig Den Haag bier zichtbaar zijo. De binnenstad met 
markante gebouwen, die tot ver buiten Den Haag bekendheid genieten, is bet kloppend hart van de 
stad. Het is en blijft een visitekaartje van Den Haag dat door permanent onderhoud zijn bijzonder 
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karakter moet blijven behouden. Jn de komende jaren zal door toevoeging van wonen, 
voorzieningen en werkgelegenheid de regionale centrumfunctie verder wordeo uitgebouwd door 
onder meer de plannen voor bet Wijnbavenkwartier. 

Het Wijnhavenkwartier m.aakt tevens deel uit van de Haagse binnenstad. Het beleidskader voor de 
binnenstad is neergelegd in 'Het binnenstadsplan 2000-20101 (Binneostad Buitengewoon -
Binnenstadsplan Den Haag 2000-2010; Gemeente Den Haag 2001). Het plan bevat de strategische 
keuzes die richting geven aan de iotegrale beleidsontwikkeling en vormt bovendien bet 
ontwikkelingskader en de basis voor bestemmingsplanwijzigingen. 
Het binnenstadsplan biedt inzicht in de verschillende functies van de binnenstad en typeert de 
verschillende deelgebieden naar soorten act,iviteiten 
De volgende uitgangspunten zijn in deze toekomstvisie geformuleerd: 
1. Versterking van de verblijfsfunctie, de recreatieve waarde en bet historische karakter; 
2. Nadruk op de wensen van de gebruiker; 
3. De kwaliteit,sfeer, identiteit en bet onderscheidend vermogen van de verschillende 

(sfeer)gebieden van de binnenstad moeteo worden versterkt; 
4. Jnvestering in fysieke vemieuwing. 

In hoofdstuk 3.1 wordt uitgebreider ingegaan op bet binnenstadsplan. 

1.2.2 Bovenstedelljk beleid 
De Deltametropool is in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening de aanduiding voor bet 
(inter)nationale stedelijke netwerk dat in de Randstad de komende decennia wordt gevormd (Den 
Haag het knooppunt van besluitvonning in deDeltametropool; Gemeente Den Haag, mei 2001). 
Binnen de Deltametropool bevinden zicb enkele centra van intemationaal niveau, waarvan Den 
Haag er een is. Den Haag identifireert zich als bet knooppunt van besluitvorming en profileert zich 
als interuationale boofdstad van recbt en vrede, als nationaal centrum van lCT en Telecom en als 
zetel van bet nationale bestuur. Om inboud te geven aan dit profiel binnen de Deltametropool staat 
Den Haag de komende decennia grote en kwalitatief hoogwaardige ontwikkelingen voor ogen: 

de vorming van een internationale knoop in bet gebied tussen Den Haag Centraal Station, 
Hollands Spoor en bet Prins Clausplein, de Centrale Zone, waar wonen, werkeo en 
voorzieningen met een sca1a van vervoerswijzen samenkomen; 
een kwaliteitsimpuls op bet gebied van bet wonen, waaronder het toevoegen van 
hoogstedelijke topmilieus; 

Hierbij behoort onder meer de realisatie van een toplocatie voor bedrijven in de zakelijke 
dienstverlening, overheidsorganisaties, intemationale instellingen en hoogstedelijk wonen in bet 
gebied rond station Den Haag Centraal. Het Wijnhavenkwartier vormt onderdeel van deze 
internationale knoop. 

Het Streekplan Zuid-HoTiand West (vastgesteld 19 februari 2003) beschrijft de ontwikk:eling van 
Den Haag Nieuw Centrum, bet gebied van Spui tot en met bet Beatrix.kwartier, als een hoogwaardig, 
multifunc:tionee1 gebied van grootstedelijke allure. De omgeving van bet Centraal Station is een 
cruciale scbakel binnen dit gebied. De achterliggende gedachte is dat een gevarieerd aanbod aan 
functies leidt tot een kracbtig en dynamisch centrum en daarmee tot de gewenste ontwikkeling en 
uitstrallng van dit voor de stad belangrijke gebied. 
Jn bet stedelijk gebied van Haaglanden is in bet streekplan een groot aantal lrnopen aangewezen die 
van belang zijn voor een betere benutting van infrastructuur en de verdere ontwikkeling van de 
netwerkstad. 
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Ben goede onderlinge afstemming van knopen en infrastructuur moet bijdragen aan: 
beperking van de groei van de automobiliteit ten gunste van bet gebruik van bet openbaar 
vervoer en bet goederenvervoer over water en rail; 
bevordering van de berefkbaarbeid; 
optimalisering van bet ruimtegebruik binnen bet bestaand stedelijk gebied; 
functiemenging en -differentiatie; 
realisatie van een concurrerend vestigingsklimaat waarbij unieke locaties optimaal worden 
benut; 
energiebesparing en goede omgevingskwaliteit. 

Oit betekent dat het wenselijk is mobiliteitsintensieve functies rond die kopen te concentreren en 
daarbij aansluiting te zoeken bij bet gewenste profiel van de betreffende knoop. Den Haag Centraal 
is daarbij een (inter) nationale knoop met de nadruk op (inter)nationaalrecht en bestl,lur, cultuur, 
toerisme en zakelijke diensten. 

Het regionaal beleid is vastgelegd in het Regionaal Structuu.rplan Haaglanden (Regionaal 
Structuurplan Haaglanden - Stadsgewest Haaglanden; vastgesteld 20 februari 2002). Deze nota ziet 
uitbreidingsmoge1ijkheden voor bestuur en zakelijke dienstverlening vooral in bet 'supetknooppunt' 
van infrastructuur in het gebied rood Den Haag CS met uitstraling naar HS en de Binckhorst. De 
oota legt vooral nadruk op de noodzaak van een rijk gescbakeerd netwerk van stedelijke centra (met 
voorzieningen1 cultuur en bedrijvigheid) voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de regio. Het 
centrum van Den Haag moet daarin kunnen groeien in zijn nationale en internationale betekenis. 
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HOOFDSTUK2 BESCHRIJVING VAN HET PLANGEBIED 

2.1 Begrenzing 
Deze herziening van bet bestemmingsplan heeft betrekk:ing op een deel van de Haagse binnenstad. 
Voor dit plangebied is een specifiek stedenbouwkundigplan gemaakt, dat in belangrijke mate als 
basis dient voor deze planherziening. Het plangebied waarop deze herziening betrek.king heeft, is 
gelegen tussen de Turfmarkt, de gracht aan de Zwarteweg, de Schedeldoekshaven en de theaters aan 
bet Spui. 

2.2 Historie Wijnhaven 
Het Wijnhavenkwartier dankt zijn recente naam aan de Wijnhaven, die in het begin van de 17e 
eeuw gegraven is. Het kleioe haventje lag in bet verlengde van de Nieuwe Haven, tussen de 
Kalvermarkt en de Turfmarkt. Na demping in 1826 werd het omgedoopt tot Nieuwe Markt, maar de 
haven herkreeg zijn n.aam weer in 1943. 
Het plangebied, de oostelijke zijde van het Spui had een kwalijke naam door de vele kroegen en 
bordelen. Al in 1539 beklaagden de "gemcen Buyren van de Spoije" zicb. bij het Hof van Holland 
over de "oncerlijke taveme en de herbergeo van bordelenn. 
Het Spuikwartier, waar bet plangebied deel van uitmaa.kt, kwam rond 1600 tot ontwikkeling en werd 
bet ~~-0nomisch hart van werkend Den Haag. De neergang rand 1870 was niet alleen een gevolg van 
de demping van de grachteo en havens, maar vooral van de veranderde vervoerswijze zoals de trein. 
De belangrijke nieuwe ontwilckelingen vonden dan ook buiten de singelgrachten plaats. Het 
betreffeode gebied beschikt als gevolg hiervan niet over de ruimtelijke kwaliteit die voor dit c:entraal 
gelegen deel van de stad in feite onontbeerlijk is. 

In de jaren 20 van de vorige eeuw zijn diverse pogingen gedaan om door middel van nieuwbouw 
van bet stadhuis bet verval tekeren. In de tijd van de Wederopbouw lag bet accent bij de plannen 
voor het oostelijk deel van bet Spuikwartier vooral op de ontsluiting;problematiek (deDwarsweg) 
van de Binnenstad, hetgeen via een groot aantal plannen leidde tot de buidige situatie met de 
Ministeries en bet Prins Bernhard Viaduct. De opvallendste plannen waren: Het Wederopbouwplan 
van Dudok (1951), het plan van de commissie Mouton (1956), het plan Nervi (1967), het plan De 
Nieuwe Hout van Lucas en Niemeijer (1970), het plan Weeber (1977) en het plan Krier (1988). 

2.3 Vigerende regelingen 
De huidige bebouwing onder de benaming Zwarte Madonna en JuBi-kavel is opgenomen in bet 
bestemmingsplan Spuikwartier. Dit plan is door de gemeenteraad vastgesteld op 23 augustus 1982, 
nr. 371, gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 26 maart 1985, no. B20662/1 en 
bij Koninklijk Besluit onherroepeliJk: geworden op 24 augustus 1988, no. 119. De Zwarte Madonna 
heeft de (globale uit te werken) bestemming 'Gemengde Doeleinden'. Binnen deze bestemming zijn 
verschillende functies mogelijk, zoals woningen, detailhandel en parkeervoorzieningen. Binnen het 
betreffende bestemming.wlak (GD VIII) zijn geen kantoren, hotels, andere bedrijven en 
welzijnsvoorzieningen toegestaan. De bebouwingsbepalingen komen overeen met de omvaog van de 
bestaande bebouwing. De beide ministeries op de JuBi-kavel hebben de bestenuning 
t Kantoordoeleinden' waar tevens ( ondergrondse) parkeergarages zijn toegestaan. Oak hier komen 
de bouwvoorschriften overeen met de bestaande omvaog van de gebouwen. De openbare ruimte 
random deze gebouwen is opgenomen in de tweede en zesde herziening van bet bestemmingsplan 
Spuikwartier. Deze gronden hebben daarin de bestemming 'Langzaam 
VerkeersrouteNerkeersgebied'. Hierop mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming, voor 
doeleinden van kunst of openbaar nut worden gebouwd. Afhankelijk van de bestemming is tevens 
een ontsluiting voor verkeer of voetgangers in het plan opgenomen. Aan de kant van bet 
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noordoosten bevinden zich de bestemmingen 'Verblijfs,straat' en 'Water'. Hierop mogen 
hoofdzakelijk andere bouwwerken ten dienste van de bestemming worden opgericht. Aan de zijde 
van de openbare ruimte aan de Schedeldoekshaven is bet bestemming5plan Spuikwartier nog 
vigerend. De gronden zijn bestemd voor 'Hoofdverkeersweg' en 'Openbaar vervoerbaan'. Ter plaatse 
van genoemde bestemmingen mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming en voor 
doeleindeo van openbaar nut worden gebouwd. 

2.4 Gebiedsbescbrijving 

2.4.1 Stedenbouwkundige stroctuur 
Ruimtelijke kenmerkeri 
Het Wijnhaven.kwartier maakt deel uit van het gebied 'Nieuw Centrum'. Ben kenmerk van de 
ligging van bet Wijnhavengebied is, dat het een prominente plaats inneemt in het binnenstedelijk 
gebied. Dit geldt zeker ten aanzien van de Turfmarktroute met de (dienst)ingangen van diverse 
ministeries. De bjstorische lijn Nieuwe Haven is optisch onderbroken door de schijven van 
Binnenlandse Zak.en en Justitie. Op dit punt Jrunnen bij herontwikkelingen van deze locatie zeker 
verbeteringen worden aangebracht en kan aan deze historische lijo opnieuw vorm en inhoud worden 
gegeven. Ben verdere verbetering op dit punt kan nog worden verkregen door inkorting van bet 
Prins Bernhardviaduct. 

In bet gebied, dat doorkruist wordt door een tramverbinding, bevinden zich momenteel de twee 
hiervoor genoemde ministeries alsmede een womngbouwcomplex. Aan de ene zijde van bedoelde 
bebouwing bevindt zich de Turlmarkt, welke dienst doet als langzaamverkeersroute. 
Aan de andere zijde ervan bevindt zich de Schede1doekshaven. Deze straat vormt een van de entrees 
naar de binnenstad en fungeert mede als parkeerroute voor het verkeer naar de binnenstad. Beide 
verbindin~lijnen met de binoenstad missen de gewenste stedenbouwlrundige uitstraling die van 
dergelijke belangrijke routes zou moeten uitgaan en daa.rdoor fungeren zij touter als 
verbindingsfunctie tussen bet CS c.q. de Utrechtsebaan en de binnenstad van Den Haag. 

De doorsnijding van bet Wijnbavenk:wartier ten beboeve van de tram is functioneel bepaald. Het 
doet atbreuk aan de stedenbouwkundige structuur van de 1ocatie. De oorzaak biervan wordt 
gevormd door bet gegeven dat de tram niet door de straat rijdt, maar slechts een dwarsverbinding 
vormt over de Tu.rfmarkt. 

Archeologie 
Met bet aannemeo van de Nieuwe Monumenteowet door de Tweede Kamer is bet archeologisch 
erfgoed een factor die in alle planvorming vanaf een vroeg stadium moet worden meegenomen. 
Uitgangspunt is dat bet erfgoed zoveel mogelijk in situ behouden moet blijven, en als vemietiging 
door nieuwbouw onvermijdelijk is, bet onderzocht moet worden (behoud ex situ). In de nieuwe wet 
wordt bet primaat t.a. v. de archeologie bij de gemeenten gelegd. 
Ben en antler wordt mede verwoord in de beleidsnota Archeologie 2000-2005 van de gemeente Den 
Haag. 

Het plangebied is volgens de Archeologische-geologische kaart van Den Haag gesitueerd in een 
brede strandvlakte. Strandvlaktes zijn de laaggelegen delen tussen de strandwallen, de zandruggen 
die grofweg evenwijdig aan de kustlijn Uggen en die enige duizenden jaren voor Christus door 
natuutlijke processen zijn gevormd. Op de IKA W (Indicatieve Kaart voor Archeologische 
Waarden) van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) staan strandvlakten te 
boek als gebieden met een middelhoge tref'kans. Op de Belvederekaart is het plangebied niet apart 
venneld. Volgens de Archeologische Monwnentenkaart van Zuid Holland uit 1994 is de stadskem 
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van Den Haag er een met een hoge arcbeologische verwachting. 

In 2006 is door de afdeling Archeologie in he kader van bet MER een Bureauonderzoek uitgevoerd 
naar de archeologische waarden van het plangebied. Daarbij is het volgende komen vast te staan: 

In de natte strandvlaktes werd in de loop der eeuwen een soms dik pak.ket veen gevormd. Dat is ook 
bier het geval. De ondergrond van het plangebied is dus altijd drassig geweest; sporen van pre- of 
vroeghistorische bewoning worden daarom niet verwacht. 
Het plangebied is daamaast ook gelegen in de historische kern van de stad. Het westelijk deel ervan 
werd vanaf bet einde van de 16e eeuw onderdeel van een nieuw binnenhavengebied en ontwikkelde 
zich in de zeventiende eeuw tot een bedrijvig gebied. Het oostelijk deel daarentegen is heel lang 
onbebouwd gebleven. Pas in de loop van de 19de eeuw werd dit deeJ volgebouwd, vooral met tal van 

kleine bofjeswoningen. 

Na de sloop van de wijk in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn in bet huidige plangebied de 
huidige ministeries en bet appartementenoomplex ''De Zwarte Madonna" tot stand gekomen. De 
Zwarte Madonna is gebouwd in het gedeelte dat pas in de 19de eeuw tot ontwikkeling kwam. Daar 
zijn nooit archeologische waarden aanwezig geweest. 
De ministeries zijn gesitueerd in bet deel waar de binnenhavens gesitueerd waren en dat dus een 
archeologische verwachting keode. De onderkeldering van beide gebouwen is echter dusdanig diep 
aangelegd (ca. 5,5 m. onder maaiveld) dat moet warden aangenomen dat ter plekke van deze 
gebouweo alle eventuele archeologische waarden tot en met de sporen van de grachteo zijn 
verdwenen. 

Toch zijn waarschijnlijk niet al.le archeologische waarden binnen het plangebied verdwenen. De 
grens van bet plangebied neemt aan weerszijden van bet ministerie van Justitie namelijk de 
openbare ruimte mee. Daar zijn mogelijk nog resten van de gracbten van de Turfmarkt en de 
Schedeldoekshaven en oonstructies als kademuren aanwezig. 

Concluderend kan worden gesteld dat in het overgrote deel van bet plangebjed geen arcbeologische 
waarden aanwez.ig zijn. Deels is dat omdat ze er niet geweest zijn1 maar deels heeft dat ook zijn 
oorzaak in de diepgaande bouwaktiviteiten van enkele decennia geleden. Alleen de openbare ntimte 
aan weerszijden van het Ministerie van Justitie kent nog een archeologiscbe verwacbtfag. Oat 
betekent dat bij nieuwbouwplannen die zich tot die delen uitstrekken, voorafgaand aan de 
werkzaamheden archeologisch (voor)onderzoek moet worden uitgevoerd. 

Sociale veiligheid 
De openbare ruimte zal zodanig moeten worden ingericht dat bet een bijdrage levert aan het karakter 
van de route en de aanpalende gebouwen. Dit betekent dat veel aandacht zal moeten worden besteed 
aan beplanting, verlichting en ovcrig straatmeubilair. De Schedeldoeksbaven wordt, fo tegenstelling 
tot de buidige situatie, ook als voorkant ontsloten. Er zullen in alle bouwblokken entrees aan de 
Schedeldoekshaven komen; dit kan een voorrijlocatie voor een hotel betekenen, maar ook entrees 
van woningen en kantoren. Het uitgangspunt is dat er geen achtetlcanten aan de openbare straat 
mogen ontstaan. Een levendig straatbeeld langs de openbare weg is bet hoofduitgangspunt. 
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2.4.2- Functies 
In bet plangebied bevinden zicb de ministeries van Justitie en BinnenJandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Oak zijn er binnen deze bestemming gebouwde onder- en bovengrondsc 
parkeervoorzieningen aangebracbt. Tussen de ministeries bevindt zich op maaive1d een 
onderdoorgang ten behoeve van een voetgangersverbinding. In de er boven gelegen bebouwing zijn 
genoemde ministeries voor wat betreft de plintbebouwing aan elkaar verbonden. 

Tussen het Centraal Station en de ministeries bevindt zich in het plangebied bet woongebouw de 
'Zwarte Madonna' . Dit gebouw is voorzien van een gemeenscbappelijke binnentuin met daaronder 
parkeervoorzieningen. Aan de Turfmarkt bevinden zich winkelruimtes. 

2.4.3 Verkeer en vervoer 
Vanuit bet Centraal Station in de richting van de binnenstad wordt bet gebied ontsloten via de 
langzaamverkeersroute door de Turfmarkt en voor wat betreft bet gemotoriseerd verkeer en 
openbaar vervoer door de Schedeldoekshaven. De Turfmarkt vormt voor langzaam verkeer de 
verbinding tussen bet Centraal Station en de binnenstad. Hiermee vervult de Turfmarkt een 
belangrijke doorloopfunctie. Dwars over de Turfmarktroute ligteen tramspoor. Dit exploitatiespoor 
verbindt de halte Kalvermarkt met de maaiveldhaltes van CS. De Schedeldoeksbaven fungeert als 
verbindin~route vanuit en naar de binnenstad voor bet gemotoriseerd verkeer. Deze weg maakt 
tevens onderdeel uit van de parkeerroute voor bet centrum. Daamaast zijn ook de ontsluitingen voor 
bet e.icpeditievetkeer ten behoeve van de gebouwen die gelegen zijn tussen de Turfmark:t en de 
SchedeJdoekshaven aan deze laatstgenoemde straat gelegen. De parkeergarage van de Zwarte 
Madonna is bereik:baar vanaf de Zwarteweg. Deze weg wordt ook gebruikt voor expeditieverkeer. 
De garage van het ministerie van BinnenJandse Zaken en Koninkrijkrelaties wordt ontsloten via de 
Schedeldoekshaven (in- en uitrit). De garage van bet ministerie van Justitie wordt ontsloten door bet 
weggedeelte tussen de Zwarte Madonna en deministeries ( zowel in- a1s uitrit). De garages onder de 
beide ministeries zijn voor een deel ook onderling verbonden waarbij er een scheiding is tussen de 
inrijroute en uitrijroute. De inrit bevindt zich ondergronds tussen de ministeries en de theaters. De 
uitrit bevindt zich op maaiveld direct op de Schedeldoekshaven. 
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BOOFDSTUK3 HETPLAN 

3.1 Voorgestane ontwikkelingen 
De veroieuwing van bet Haagse ce.ntrum werd aljaren geleden in gang gezet metals doel de 
econom.ie terug te brengen naar de binnenstad. Onder de vlag van Nieuw Centrum werd en wordt dit 
gedaan door wonen en werlren terug te brengen dicht tegen het historiscbe centrum aan. Jnmiddels 
zijn bet stadbuis en de Resident voltooid. Belangrijke andere grote projecten zoals Den Haag Nieuw 
Centraal en Spuimarkt zijn nog in uitvoering of in voorbereiding. De vernieuwing van het 
Wijnhavenkwartier siuit aan op deze ontwikkelingen. In het centrumgebied is kwaliteitsverbetering 
van de verbinclingen tussen Den Haag Centraal en de binnenstad een van de speerpunten. Het accent 
ligt daarbij op stedenbouwkundige kwaliteit in oombinatie met een gemengd stedelijk programma. 

Het Wijnhavenkwa:rtier maakt deel uit van de Haagse bi.b.neostad. Het beleidskader voor de 
binnenstad is neergelegd in bet 'Binnenstadsplan Den Haag 2000-2010'. 
Beleidsuitgangspunteu zijn onder meer een versterki.ng van het kwalitatief hoogwaardig wonen, een 
actief beleid om 'urban-entertainment' (leisure) te realiseren, ruimte te scheppen voor themawinkels, 
pilot~stores en brandstores op strategische locaties, en versterken van de vermenging van werken 
met diverse andere functies. 
Volgens bet plan is de binnenstad opgebouwd uit verschillende sfeergebieden. Deze worden 
gekenmerkt door een grote mate van overeenk:omst in functies, sfeer en bebouwing. 
· Historische kern 

He! ge.bie.d ronn de Hofvijver roept het bee!d op van het Den Haag veer de Hagem:.u...--:;, 
statig, cbique, historisch, cultureel enz. Het bi&torische hart van Den Haag. 

· Statige kcm 
Omgeving Parkstraat, Denneweg, Koninginnegracht ten noorden van de historische kem. 
Mix van hoogwaardig wonen, werken in kantoren en detailhandel en horeca. 

· Winkelketn 
Binnen het kemwink.elgebied zijn weer bijzondere deelgebieden te onderscheiden, te weten 
het hart met de Spuistraat als centrale as, de Hoogstraat en het Noordeinde met 
boogwaardige luxe, rond Groenmarkt en Prinsestraat met een specialistisch assortiment en 
de Grote Markt en omgeving met boreca. 

· Nieuwe kern 
Gebied met grootschalige ontwikkeJingen; Resident, Spuiplein, Wijnhavenkwartier, CS 
Kwartier. Tegenhanger van bet klassieke bee!µ dat de bezoeker van de Haagse binnenstad 
heeft. 
In dit gebied domineren moderne bouwwerken met nadruk op de kantoorfundie. 

· Veelkleurige kern 
De 'randen' die onderdeel zijn van de parkeerroute. Er is sprake van een mix van functies 
en een mengelmoes van culturen. Broedplaatsfunctie voor nieuwe bedrijven. 

Het is van belang om de verschillende sfeergebieden verder te versterken en berkenbaar te 
ontwikk:elen door middel van verdere specialisatie en differentiatie. 
De Turfmarkt maakt deel uit van de Nieuwe kem. Rondom bet Spuiplein en de Nieuwe Kerk 
bevindt zich boveodien een van de drie uitgaansgebieden in de binnenstad. Het gebied kan Worden 
omschreven als ' modern'. Het is bet gebied van de grote culturele instellingen: de Anton 
Philipszaal, bet Danstheater, Filmhuis, de Nieuwe Kerk, Theater aan bet Spui, bibliotbeek en 
gemeentearcbief. 
De belangrijkste motieven om de Nieuwe Kem te bezoeken zijn: wonen, kantoorgebonden werken, 
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uitgaan, cultuur en recreeren. De toegestane oppervlakten voor de in het bestemmingsplan 
opgenomen functies zijn ten opzichte van bet stedenbouwkundig programma enigszins verruimd. 
Deze geringe opbogiug is evenredig over diverse functies verdeeld. Hiermee wordt een bepaalde 
mate van benodigde flexibiliteit gecreeerd om te kunnen inspelen op onvoorziene toekomstige 
marktontwikkelingen. 

3.2 Kantoren 
Overeenkomstig het mobiliteitsbeleid van bet rijk wil de provincie, nieuwe kantoren zoveel mogelijk 
realiseren rand knooppunten van openbaar vervoer. D:it is mede ingegeven door bet streven naar 
behoud en versterk:ing van bestaande stedelijke structuren, aldus bet Streekplan. Het Regionaal 
Structuurplan heeft als uitgangspunt een groei van de werkgelegenheid in kantoren. Ben gefaseerde 
aanpak moet overaanbod voorkomen. Daarbij stelt de nota dat in geval van prioriteiten in 
kantoorontwikkeling de binnenstedelijke locaties en randstedelijke locaties met knooppuotpotenties 
de voorkeur hebben. 

Het Wijnbavenl.-wartier maakt onderdeel uit van bet Haagse Nieuw Centrum, het hart van het lokale 
en landelijke bestuurscentrum, dat zich uitstrekt van de binnenstad tot aan de Schenk. Hier bevindt 
zich de grootste kantoorooncentratie van de regio. Het gebied kan ge.karakteriseerd worden als de 
centrale toplocatie van bet stadsgewest met een intemationaal concurrerend vestigingsroilieu. 
De realisatie van bet stadhuis. de Resident en de Hoftoren met als verbindend element de 
Turfmarktroute heeft tot een ingrijpeude transformatie van bet gebied geleid. De aanpak van de 
locatie van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en KoninkrijkreJaties en bet 
woongebouw Zwarte Madonna vormt de laatste fase in de herstructurering van dit deel van Nieuw 
Centrum. 
Het Wijnhavenkwartier maakt, als kantorenlocatie, onderdeel uit van het grootstedelijk 
centrummilieu dat zich uitstrekt van bet Spui tot aan bet Beatrixkwartier. De Evaluatie en 
actualisatie kantorenbeleid uit 2006 geeft voor de periode tot 2010 en de periode 2010-2015 aan op 
welke Iocaties kantoren mogen worden ontwikkeld in Den Haag. Hiennee wordt beoogd dat bet 
aanbod op locaties goed is afgestemd op de vraag. Om te voorkomen dat er binnen bet grootstedelijk 
centrummilieu een overschot op de markt ontstaat zijn een aantal andere plannen in Den Haag 
Nieu~ Centrum en Utrechtse Baan uitgesteld tot 2015. 
De Haagse Kantorennota is in zijn geheel onderdeel van de nota 'Kantorenstrategie Haaglanden' van 
bet Stadsgewest. Het Stadsgewest kent buiten de Hitagse locaties geen ootwikkelingslocaties die qua 
locatietype overeenkomen met het Wijnhavenkwartier. Dit maakt het Wijnhavenkwartier uniek. 

De kantorenmarkt binnen het Grootstedelijk centrummilieu wordt voor het overgrote deel bepaald 
door verhuisbewegingen van ministeries. Dergelijke verbuisplannen bebben grote invloed op de 
vraag-aanbodverhoudingen binnen dit segment. Een zeker overaanbod aan locaties jg daarom van 
belang om nu en in de toekomst deze verhuisbewegingen te kunnen faciliteren. In de actualisering 
kantorenbeleid is speciaal aandacht besteed aan het beleid van de Rijksgebouwendienst (RGD). De 
RGD voert een concentratiebeleid in vier steden waaronder Den Haag. Kantoren buiten bet 
centrurocluster worden afgestoten en binnen het centrumcluster worden kantoren ontwikk.eld en 
aangekocht. De kantoren worden geschikt gemaakt voor gebruik door verschillende rijksdiensten 
waardoor de kans op leegstand wordt beperkt. De RGD levert op deze manier een grote bijdrage aan 
de ontwikkeling van bet nieuwe centrum in Den Haag. Het departementencluster in het centrum van 
Den Haag wordt met dit beleid verder versterkt. 
Daamaast zijn andere doelgroepen te onderscheiden, zoals front-offices van grate bedrijven, banken 
en verzekeringen, kleine services-organisaties die afkomen op verzamelkantoren en balie
organisaties bij voorkeur op stadsvJoemiveau.. Onder balie-organisaties worden niet alleen financiele 
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bedrijven, zoals banken, hypotheekverstrekkers, interneccafe's, belastingadviesbureaus en 
verzekeringsk:antoren begrepen, maar ook uitzendbureaus en overige baliegerelateerde 
kantoorfuncties. 
Kenmerkend voor het grootstedelijke centnun.milieu zijn onder meer een hoge kwaliteit van 
gebouwen en open bare ruimte, een intensief en multifunctioneel ruimtegebruik, grootschalige 
gebouwen zowel gericht op single-, als op multitenant. 
Het Wijnhavenkwartier zal daarom niet alleen ruimte bieden aan de beide ministeries, maar .in 
beperkte mate ook aan commerciele kantoorgebruikers. 
Bij bun taakuitoefening gaan ministeries in toenemende mate meer onderling samenwerken. Om de 
interactie met burgers en instellingen te bevorderen moeten deze gebouwen gemakkelijk 
toegankelijk zijn. Bij de huisvesting van departementen dient met deze doelstellingen rekening te 
warden gehouden. De bereikbaarheid voor bet publiek en de medewerkers moet zijn gewaarborgd 
en dient in ruimtelijke zin gestalte te krijgen. 
De miriisteries worden hoofdzakelijk in duurzame hoogbouw ondergebracht. Er wordt geopteerd 
voor openbare entrees, waar enkele publieksfuncties kunnen warden gevestigd. 
De locatie en het gebouw dienen een gei'.ntegreerd geheel te vormen met de directe omgeving en de 
functies die daaraan zijn tocbedeeld. De bebouwing en met name de begane grond dient te warden 
afgestemd op de stedelijke structuur. Het betreft bier een ruimte met een multifunctioneel karakter 
met accent op bet ontmoeten en informatieoverdracht. Naast de kantoorruimte voor de ministeries is 
er in beperkte mate extra comm.erciele kantoorruimte mogelijk, met name voor organisaties die zicb 
bij voorkeur in de nabijheid van ministeries en centraal in de stad willen vestigen. Ter versterking 
van deze functie worden vestigingsmogelijkheden geboden aan instellingen die zich richten op 
aanverwiinte z.3kelijke dien~tve!lening. 

Het kantooroppervlak in de nieuwbouwplannen van de ministeries heeft een omvang van ca. 
120.000 m2; de huidige omvang van de ministeries in het plangebied bedraagt ruim 100.000 m2

• De 
overige in. de planvoorschriften opgenomen metrages voor kantoren zijn beschikbaar voor de vrije 
markt. Via de in de planvoorscbriften opgenomen. wijzigingsbevoegdheid kan er daarnaast nog extra 
kantooroppervlak aan het gebied worden toegevoegd. Bij de beoordeling of hieraan medewerking 
zal worden verleend zal rekening worden gehouden met de navolgende afwegingscriteria: 

er moet voldoende 'marktruimte' zijn binnen bet grootstedelijk centrummilieu; 
bet totaal van de ontwikk:elingen binnen bet grootstedelijk centrummilieu moet passen binnen 
de in gewestelijk verband gemaakte afspraken; 
de keuzes moeten zijn gericht op zoveel mogelijk functiemenging. 

3.3 Wonen 
De Haagse Woonvisie is vastgesteld in 2004 (Haagse Woonvisie 2020; februari 2004). Voor de 
periode tot 2015 is eeu omvangrijk woonprogramma geformuleerd. V oor het merendeel van dit 
program.ma is nog geen ruimte gevonden. Uit de gehanteerde prognoses blijkt een groei van midden
en hogere inkomens. Den Haag zet in op een uitbreiding van vooral centrumstedelijk en 
groenstedelijk wonen. Het groen-stedelijke woonmilieu vindt men veelal in de vooroorlogse wijken 
met grote, dure woningen en luxe appartementengebouwen. Daarnaast is er relatief veel groen. De 
netto dichtheid is circa 30 woningen per ha. Het centrumstedelijk woonmilieu bevat bet echte 
centrum van de stad en de centraal gelegen wijken net buiten bet centrum. Het centrumstedelijk 
woonmilieu wordt gekenmerkt door een grate functiemenging van winkels, werken, recreatie en 
wonen en een zeer boge bebouwingsdichtheid. In Den Haag is dat vooral de binnenstad binnen de 
grachtengordel, waaronder ook bet Wijnbavenkwartier valt. 
Toename van de bevolkingsomvang heeft vooral positieve effecteo op bet voorzieningenniveau. De 
aanwezigheid van hoogopgeleiden en boge-inkomensgroepen be.eft daarbij vooral effect op 
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voorzieningen als hoger onderwijs en cultunr. In navolging van de Woonvisie zet ook de 
Structuurvisie Den Haag 2020 stevig in op uitbreiding van ( centtum)stedelijke woonmilieus. 
Mogelijkheden om in de binnenstad woningen toe te voegen moeten daarom optimaal worden benut. 

In bet complex 'de Resident' werd met succes een groot aantal woniogen gerealiseerd. Ook de zone 
aan de Turfinarkt in bet Wijnbavenkwartier leent zich goed voor het terugbouwen en toevoegen van 
woningen. V oorwaarde is dat bet wonen voldoende omvang krijgt en zoveel mogelijk aansluit bij de 
overige woonbebouwing in de directe omgeving. Bij de ontwikkeling van woningen dient goed 
rekening gehoudcn te worden met verschillende doelgroepen. Dit betekent dat een gemengd 
woningprogramma zal moeten worden ontwikkeld. De centraal stedelijke woonmilieus zijn in 
toenemende mate populair bij zowel jonge studerende en werkende starters als goed verdienende 
een- en tweepersoonshuishoudens en vitale ouderen. 
De huidige centrum•stedelijke woningvoottaad en bet jaarlijks via mutatie vrijkomende aanbod 
beeft een zwaar accent op goedkopere huurappartementen. Om daamaast beter in te spelen op de 
mark:tvraag en om meer midden en hogere inkomensgroepen aan de binnenstad te binden, zullen de 
toevoegingen in het centrum-stedelijk gebied vooral bestaan uit ruime (middel)dure koopwoningen, 
maar ook uit duurdere huurwoningen. Ook woonfuncties op het grensvlak van wonen en hotel, 
zogenaamde 'hotelappartementen' passen binnen dit concept. De woningen tangs de Turfmarktroute 
zullen zowel in de plint, met uitzondering van de onderste bouwlaag, als in de hoogbouw worden 
gesitueerd met in de hogere verdiepingen een uitzicbt boven de stad en op zee. De bewoners kunnen 
gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals fitness, catering, gastenverblijven en 
schoonmaa.l'Werkzaamheden (Wijnhavenkwartier - Center of Services; Stedenbouwkundige en 
programmatische studie Wijnbavenkwartier; Gemeente Den Haag, juni 2001 ). 

Er zal ten behoeve van diverse doeJgroepen een gemengd woningprogramma worden ootwikkeld dat 
in totaliteit ca. 600 woningcn, waarvan 125 in de sociale sector, bcsJaat. Door de toevoeging van 
woningen krijgt bet gebied een sterk multifunc:tioneel karakter. 

3.4 V oorzieningeo 
Er is ruimte voor een groot scala aan voorzieningen in bet pla,ngebied. Bovenal is er ruimte om 
publieksfuncties aan bet plein (Wijnbavcn) le maken waarduur het aantrekkelijk wordt om aan de 
Wijnbaven te verblijven. Het gebied dient zowel overdag als 's avonds levendig te zijn. Vooral de 
aan bet plangebied grenzende theaters en bet hotel dragen daar aan bij. 

3.4.1 Detailhandel en aanverwante dienstverlening 
Het streekplan verwijst voor wat betreft bet detailhandelsbeleid naar het Regionaal Structuurplan. 
Het Regionaal Structuurplan Haaglanden geeft aan dat de 'Structuurvisie Detailhandel' van het 
stadsgewest Haaglanden ( dd juni 2001) maatgevend is voor de detailhandel. 

In bet BinnenstadspJan Den Haag 2000-2010 wordt bet Wijnhavenkwartier gezien als gebied dat 
ruimte kan bieden aan som.mige winkelvoorzieningen die qua ruimte of karakter niet in het 
kernwinkeJgebied passen en hier wel mogelijk zijn. Grootschalige winkelformules kunnen in het 
plan worden opgenomen met als restrictie dat de ruitnte voor grootschalige winkelfuncties alleen 
op deze locatie mag worden aangeboden als altematieven in de binnenstad ontbreken en wanneer 
de effecten op andere winkelgebieden in beeld zijn gebracbt en afgewogen. 

Dit beleid is aangescherpt in de Detail.bandelsnota uit 2005 (Detailhandelsnota Den Haag - mei 
2005). De gemeente Den Haag heeft de ambitie een winkelstad van intemationaaJ niveau te worden. 
Om daarin te slagen moeten onder :cneer nieuwe internationale winkelformules naar de stad Worden 
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gehaald. De stad is bovendien gebaat bij een complementair concept of thema da1 de binnenstad 
versterkt, zoals een design-, ict-, multimedia- of cultuurstraat. Het Wijnhavenkwartier kan bijdragen 
aan de doelstelling om Den Haag te ontwikkelen tot internationale win.kelstad. Hier kan een speciaa1 
thema worden opgenomen dat een nieuwe dimensie aan de binnenstad kan meegeven, waarbij 
cultuur en uitgaan een belangrijke rol spelen. De nadruk ligt daarom in de eerste plaats op de 
culturele en vermaaksfunctie van dit culturele entreegebied. Dit kan tot uitdrukking komen door een 
combinatie van winkels, horeca en vermaak. 

Volgens de Regionale Structuurvisie Detailbandel Stadsgewest Haaglanden (ddjuni 2001) is 
momenteel een beperkte toevoeging van detailhandel in Den Haag mogelijk. In bet 
Wijnhavenkwartier kan op dit moment 5.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) detailhandel worden 
gerealiseerd. De toekomstige marktontwikkelingen zullen moeten uitwijzen of deze limiet naar 
boven zal kunnen wordeo bijgesteld. In bet plan is hiervoor een wijzigingsbevoegdbeid opgenomen 
voor maximaal 15.000 m2 bvo detailhandel. Hierbij dient op grond van distributieplanologiscb 
onderzoek aangetoond te worden dat een groter oppervlak ten behoeve van detailbandelsactiviteiten 
gerechtvaardigd is. 
Voorwaarde voor bet maximumprogramma is wel dat er onvoldoende locaties kunnen worden 
gevonden voor nieuwe middelgrote of grootscbalige winkelformules in het bestaande 
kemwinkelgebied, of dai de behoefte aan toevoeging in de binnenstad van een speciaal thema is 
aangetoond. Een dergelijke uitbreiding behoeft de instemming van bet stadsgewest Haaglanden. De 
gemeente hecht er sterk aan om deze mogelijkheid achter de hand te houden. 

De winkels zullen uaar verwachting hoofdzakeJijk in de plint warden gehuisvest. Daarbij bestaat de 
mogelijkheid dat grotere winkels meerdere verdiepingen in bes.lag nemen. In de plannen is plaats 
voor bijz.ondere winkelconcepten in twee lagen. Een voorbeeld hiervan is-een concept zoals van 
Barnes & Noble (New York, Londen), een sfeervolle 1eeszaal en boekwinkel, waar je ook koffie 
drinkt of de lunch gebruikt. 

De Turfmarktroute behoort tot een van de entreegebieden tot bet kernwinkelgebied. Om de 
levendigheid van deze route te vergroten is detailhandeJ een geschikte functie. Het beleid is er op 
gericht om de detailhandel in dit gebied niet als hoofdfunctie toe te voegen. 

3.4.2 Leisure 
De Leisurenota Den Haag (juni 2005) hanteert als definitie van leisure 'alle ( concentraties van) 
publieksverzorgende vrijetijdsvoorzieningen met een (boven-)stedelijke verzorgingsfuncties. Hierbij 
gaat bet om de volgende sectoren: horeca en uitgaan, attracties en vermaak, kunst en cultuur, sport 
en spel, welness en gezondheid, verblijfsaccomrnodaties en zakelijk toerisme. Nieuwe initiatieven 
worden bij voorkeur gevestigd in de binnnenstad, Scheveningen, kijkduin of (voor de langere 
te:rmijn) de A12-zone. Om goede nieuwe leisureformules naar de stad te kunnen trekken moeten er 
verschillende aantrekkelijke locaties beschikbaar zijn, zodat per functie een optimale locatie kan 
worden gevonden. Ook bet tijdstip van realisatie is daarbij van belang. 
Het Wijnhavenkwartier wordt naast Spuimarkt en Den Haag Nieuw Centraal, gezien als een van de 
drie grote binnenstadsprojecten die samen volop kansen bieden voor de versterking van de Haa~e 
binnenstad. De functies in bet Wijnhavenkwartier moeten bij voorkeur van gemiddelde of 
grootschalige omvang zijn. Hoofddoelgroepen zijn bewoners, zakenmensen, ambtenareo en 
bezoekers van bet cultuurcluster. 
De invloedssfeer van de binnenstad als leisure~gebied (winkels, vermaak en horeca) strekt zich uit 
tot in bet Wijnhavenkwartier. 

Het Spuiplein kan nog beter herkenbaar warden als cultuurgebied door bet toevoegen van 
laagdrempelig aanbod, bij voorbeeld op bet vlak van horeca en galeries. Bij de besluitvorming over 
bet Binnenstadsplan is bet betrekken van de complexen van bet Muziek- en Danstheater bij de 
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plannen voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie aan de orde gesteld. Door nieuwe 
functies als entertainment (waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan een popmuseum~ fitness, 
discotheek en 3D-Bioscoop) en een hotel met vergaderfaciliteiten in het gebied op te nemen, wordt 
op een intensivering van bet gebrui.k van de cultuurruimten rond het Spuiplein ingespeeld. 
In bet gedeelte grenzend aan de theaters zullen naar verwachting een foodcourt met een versmarkt. 
restaurants en horeca gevestigd worden. Deze voorzieningen trek.ken veel uitgaanspubliek aan en de 
levendigheid zowel overdag als 's avonds wordt er door vergrooL Door nadrukkelijk te k:iezen voor 
een hoger marktsegment wordt ook de zakelijke markt bed.iend. 

De horeca in Den Haag kenmerkt zicb door een groot aantal vestigingen met een relatief k:lein 
oppervlak. Trendgevoelige formules zoals grand cafes, themacafes, grote discotheken en danscafes -
ontwIKkelingen die getuigen van schaalvergroting in de branche en voor het publiek sp.raakmakend 
zijn - werden in Den Haag sl.ecbts spaarzaam gerealiseerd. Bovendien is bet aanbod in Den Haag 
sterk verspreid. De structuurvisie Horeca Den Haag (Structuurvisie Horeca Den Haag; gemeente 
Den Haag, juni 2000) bepleit daarom onder andere versterking van de aantrekkingskracht van de 
binnenstad door concentratie en optimalisatie van de horeca. De voortgangsrapportage 
Structuurvisie Horeca 2003 constateert gebrek aan complementair grootschalig horeca-aanbod in de 
uitgaanskemen en beveelt de vestiging daarvan aan binnen de uitgaanskem Spui. Dit uitgµnsgebied 
beslaat een deel van het Spui en bet deel van de Turfmarkt tussen Spui en Wijnhaven. 
De nota uit 2000 spreekt van bet stimuleren van een ontwik:keling van de Turfmarkt als 
aanlooproute naar de Binnenstad met differentiatie in marktsegment, branches en openingstijden; 
adequaat functionerend als prettige ontvangstruimte voor bezoekers van de stad. Het deel van de 
Turfmarkt ter hoogte van het stadhuis maakt bovendien onderdeel uit van de uitgaanskem plus 
experi.menteergebied. Hiervoor is deze locatie uitermate geschikt vanwege de maximale 
ondersteuning van de omliggende kantoorluncties, hotel(s) en culturele voorzieningen, alsook 
vanwege de goede bereikbaarheid. Door direct aansluitend op de 'foodcourt' aanvnllende horeca te 
concentreren zal sprake zijn van een volwaardige en vooral hoogwaardige schakel in bet 
horecanetwerk dat zich in de Haa~e binnenstad gaat ontwikkelen. In dit verband moet onder 
aanvullende horeca worden gedacbt aan thema- en specialiteitenrestaurants en grand cafe of 
brasserie formules met een expressieve uitstraling. 

3.4.3 Hotel en vergaderfaciliteiten 
Het hotelbeleid is gericht op versterking van bet (zakelijk) toerisme. Voorkeutslocaties zijn de 
binnenstad en Scheveningen. Vanwege de gunstige ligging van bet plangebied is deze locatie 
bijzonder geschikt voor een hotelaccommodatie en vergadercentrum. Ben dergelijke functie is 
tevens goed te combineren met de in de naaste omgeving gelegen theaters. Ben hotel kan een groot 
aantal voorzieningen zoals vergaderfaciliteiten, restaurants en fitness openstellen voor andere 
consumenten. 
Een hotel zal in de hoogbouw of plint kunnen worden gesitueerd, terwijl de ondersteunende 
diensten vooral in de plint kunnen komen en toegankelijk zullen zijn voor het algemene publiek. 
Ook is bijvoorbeeld een zwembad op het dak van de plint geoorloofd. 

In de binnenstad van Den Haag is het logiesaanbod vrij eenzijdig. De binnenstad heeft economische 
impulsen nodig om een attractief bezoekerskJitnaat te creeren (Roomservice, Hotels in Den Haag, 
beleid en ontwikkelingsmogelijkheden 2000-2005; Oemeente Den Haag, juni 2000). Het beleid uit 
deze nota wordt momenteel nog steeds als bruikbaar bestempeld. Indien er gedurende het planproces 
een update van het beleid tot stand wordt gebracht, zal daar in dit plan rckening mec worden 
gehouden. 
Haaglanden is een aantrekkelijke .regio voor meerdaagse bijeenkomsten vanwege de mogelijkbeden 
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van een veelzl.jdig nevenprogramma. Wanneer bet hotelaanbod wordt vergroot, zal er ook een 
toenemende vraag ontstaan naar meer vergaderfaciliteiten. Het toevoegen Yan een dergelijke functie 
Hgt dus voor de hand, waarbij ook een combinatie denkbaar ls van de vergaderfaciliteiten met de 
zalen van het Muziek- en Danstheater. Ook de ministeries en andere instellingen in de directe 
omgeving zullen baat hebben bij een vergroting van het aanbod aan vergaderfaciliteiten. 

3.4.4 Overige voorzieningen 
Ben fitness en health centrekan op meerdere plaatsen zeals op de begane grand of op een 
verdieping worden ondergebracbt. Ook het dak is gescb.ikt voor diverse vormen van fitness
activiteiten, zoals tennissen, rollel'skaten of volleyballen. Tezamen met de restaurants kunnen deze 
voorzieningen zorgen voor een aanzienlijk bezoekersaanbod in bet Wijnhavenkwartier. Deze 
functies kunnen zowel exteme klanten trekken als faciliterend zijn voor de kantoren, woningen en 
hotelfunctie. 

De Turfmarktroute is vanwege het grate aantal passanten bij uitstek geschikt voor diverse functies 
op bet gebied van sociale en culturele dienstverlening. Vooral instanties die zich richten op het 
leveren van overheidsinformatie aan burgers zijn geschikt om zich in clit gebied te "estigen. Een 
informatiecentrum overheid en een geautomatiseerd en interaotief centrum kunnen een versterki.ng 
opleveien voor de overige functies die zich in de nabijheid bevinden. Daamaast zijn 
welzijnsactiviteiten, waartoe ook educatieve voorzicningen worden gerekend, mogelijk als 
onderdeel van de diversiteit aan functies die binnen dit stedelijk gebied zijn toegestaan. 

Ten behoeve van b~v1cners, bezcekers en ·~·e:knemers in de binnenstud vvordt lrindcrvpva.ug 
uoodzakelijk geacht. Bovenop de plint is een buitenruimte voor de kinderopvang mogelijk. Ben 
dergeliJ'ke functie vorrnt een logi.sche, levendige en gewilde ondersteuning binnen bet 'center of 
services'. Belangrijk hierbij is een voorziening voor bet brengen en halen van kinderen. 

3.5 Stedenbouwkundige inpassing 
Het toekomstig stratenpatroon van bet Wijnhavenkwartier moet aansluiten op en ondeideel vottnen 
van bet stratenpatroon van de omringende stad. De Turfmarkt is een belangrijke voetgangersroute 
evenwijclig aan de Schedeldoeksbavcn, waar fietsers zi_jn tocgestaan. Dczc routes hcbbcn ecn lineair 
karakter passend in de Haagse structuur van wegen, die ongeveer evenwijdig aan de kust lopen. 
Haaks hierop zijn de routes minder doorgaand van karakter, re maken een kleine knik of bajonet 
alvorens de route vervolgd kan worden. 
Met de sloop van de ministeries ontstaat de kans om de Nieuwe Haven weer te verbinden met de 
Korte-en Lange Houtstraat en de F1uwelen Burgwal. Zo Jean de Rivierenbuurt voor langzaam 
verkeer weer als vanouds verknoopt worden met de binnenstad. 
Het Wijnhavenplein krijgt een nieuwe pleinwand aan de Turfmatk:t. Door een kleioe sprong in de 
rooilijn wordt een aanzet gemaakt voor een verbinding tussen de verJengde Nieuwe Haven en de 
Korte Houtstraat. Tus.sen bet Wijnhavenplein en de Zwarteweg is gezien de grotelengte van de 
kavel en de maatvoering van de bouwblokken in dit stadsdeel, behoefte aan een openbare straat 
tussen de Turfxnarkt en Schedeldoekshaven. De Zwarteweg is historisch gezien verbonden met 
Uilebomen. Deze verbincling wordt-nog verstoord door het Prins Bernhard viaduct. 

Publieke ruimtes 
In de omgeving van bet Wijnhavenkwartier treffen we een aantal publieke ruimtes aan, zoals bet 
atrium in bet stadhuis. Het atdum symboliseert bet publieke karakter van bet stadsbestuur. Ook de 
ministeries kunnen door een mooie en toegankelijke publieksruimte bun gezicht tonen aan het 
publiek. 
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Binnen de nieuwe bouwblokken kan een extra netwerk van passages en publieke ruimtes worden 
toegevoegd. 
Uitgangspunt is wel dat geen acbtetkanten aan de openbare straat mogen ontstaan. Ben Ievendig 
straatbeeld langs de open bare weg is het hoof duitgangspunt. 

Rooilijnen 
Zo ontstaan tussen het Spuiplein en Zwarteweg drie bouwblokken. De rooilijn van de huidige 
ministeries wordt aan de Turfmarktzijde teruggelegd tot aan de rooilijn van het ministcrie van 
VROM. De expeditie--straat tussen het danstbeater en bet huidige ministerie wordt onderdeel van het 
bouwblok door middel van een overbouwing. Oak bestaat de mogelijkbeid om op de verdieping een 
koppeling te maken tussen het Dans-en muziektheater erterzijds en de toekomstige programma's 
anderzijds. 
De Schedeldoekshaveo moet als belangrijke auto-ontsluiting van de binnenstad een 
boulevardkarakter krijgen. De aanliggende bebouwing client, in plaats van bet huidige 
achterk:antkarakter, een represeutatieve uitstraling te krijgen. De rooilijn van VROM aan de 
Schedeldoekshaven wordt opgepakt c.n sluit voorbij de verlengde Nieuwe Haven aan bij de rooilijn 
van bet Mercure hotel. 

Korrelgrootte 
De korrelgrootte geeft een indicatie·van de maat van de panden binnen de stadsstructuur. In dit 
gebied bevinden zich twee zeer grate gebouwen, solids, het stadhuis en het ministerie van VROM. 
De vraag is wat de gewenste k.orre1grootte binnen het nieuwe Wijnhayenkwartier zou moeten zijn. 
Met de bcu\1/ van de Resident is er \'C-or gekczen de publieke geb-c-.r.vcn, de nic--untG rnin.istc1~es, iil tc 
voegen in het stadsweefsel. Oak vooI het Wijnhavenkwartier gaat de voorkeur uit naar een menging 
van de ministeriegebouwen met andere stedelijke functies, zoals wonen, winkelen en uitgaan. 
In plaats van een uniforme plint met daarop gelijkvonnige torens (studie Meier)gaat de voorkeur uit 
naar cen, binnen een bouwblok, aaneenschakeling van gebouwen met een eigen maatvoering en 
schaal. 

Bouwhoogte 
In het econom.ische zwaartepunt van Den Haag - de strook Wijnhavenkwartier/Centraal 
Station/Grotiusplaats - is nu al sprake van een concentratie van hoogbouw. In deze strook is 
toevoeging van hoogbouw van de 'buitencategorie' mogelijk(maximaal 140 meter). De 
belangrijk:ste criteria voor deze categorie hoogbouw zijn de functie van bet gebouw respectievelijk 
van de plek (hoe belangrijker hoe boger) en de invloed op de skyline van Den Haag 
(Hoogbouwvisie Den Haag; Gemeente Den Haag, november 2001). Nadere eise.n zullen moeten 
warden gesteld aan de architectonische uitwerking. Het gaat hierbij zowel om de uitstraling va.n de 
begane grond en eerste verdiepingen daarboven vanuit de passant gezien, als de uitstraling van de 
sokkel. De torens lrunnen versroallen naar de top. Voor de skyline is bet van belang dat de top een 
bijzondere en betekenisvolle vormgeving .krijgt. 

Op basis van de Hoogbouwvisie Den Haag wordt een bouwhoogte tusseo de 70 en 90 m in beginsel 
niet voorgestaan. Desalniettemin wordt in bedoelde hoogbouwvisie oak al ex.pliciet aangegeven dat 
bet mogelijk is om van dit uitgangspunt af te wijken. Zo zijn bij bet gebouw De Resident diverse 
hoogteaccenten (Muzentoren en Ziirichtoren) tot stand gebracbt met een bouwhoogte van meer dan 
70 m. Volgens de hoogbouwvisie is deze hoogteopbouw aanvaardbaar vanwege de introductie van 
ee11 oplopende bebouwingshoogte van het Spui tot het Centraal Station en door de toepassingvan de 
zogenaamde 'needle strategy'. Deze wijze van nadere inpassing met een variatie aa.n bouwhoogtes 
respecteert de hlstorische skyUne en het Besch.ermd Stadsgezicht. Ten aanzien va.n het 
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Wijnhavenkwartier is logischerwijze aansluiting gezocht bij deze reeds ingezette beleidsmatige 
opzet, die heeft geleid tot de thans aanwezige boogteopbouw in de naaste omgeving van het 
plangebied. In combinatie met de overige reeds aanwezige torens, de toren van Krier, de Pelli-toren 
en de Twin Peaks vormt de in bet bestemm.in~plan voorziene hoogbouw een zorgvuldig 
gecomposeerde skyline van slanke torens. Wel is in bet onderhavige plan ook nog een nadere 
eisemegeling opgenomen, teoeinde zodoende uit dien hoof de, voor zover dat wenselijk wordt 
geacht, bij de concrete beoordeling van bouwplannen, invloed te kunnen uitoefenen op de situering 
en/of vormgeving van de bebouwing in relatie tot bet Beschermde Stadsgezicht. 

Er zijn ten aanzien van de bouwhoogte twee ruimtelijke verbanden te onderscheiden: bet verband 
tussen de binnenstad en (de omgevingvan) bet plangebied en het verband tussen plannen in het 
plangebied onderling. Bij het bepalen van de hoofdlijnen van de voorgestane bebouwin~IOfielen 
is aan de band van de studies uit bet stedenbouwkundig plan met deze aspecten rekening gebouden. 
Bij de hoogte-opbouw en de keuze van bet aantal boogte-accenten in bet plan is gelet op de 
stedenbouwkundige inpasbaarheid vanuit diverse plekken in de binnenstad. 

Vervolgens kan bij de beoordeling van de verschillende bouwplannen worden gelet op de mate van 
synergie tussen de toe te voegen bebouwing en de b.istorische stadsdelen. Via de in het plan 
opgenomen nadere eisen-regeling kan hierop invloed wotden uitgeoefeod. Ook is bij de inkadering 
van de hoogte-opbouw rekening gehouden met de effecten hiervan op de skyline van de stad, mede 
in relatie tot de (toekomstige) ontwikkelingen rondom bet Centraal Station en bet Beatrixkwartier. In 
stedenbouwkundig opzicht js verder van belang dat de transparantie op skylineniveau gebandhaafd 
blijft en ter plaatse van de huidige ministeries verbetert. Dit kan worden bewaakt door bet opnemen 
van begtenzingen voor de hoogte-accenten op de plankaart en door in de voorschriften bepalingen 
op te nemen ter voorkomiog van te omvangrijke en te overheersende bouwmassa 's. Io het plan zijn 
deze beide method en toegepast. Ook bij de beoordeling van de vraag of medewerking aan een 
vrijstelHng van 70 meter tot een hoogte van 90 meter zal worden verleend zal met bovenstaande 
afwegingscriteria rekening wordeo gehouden. Daarbij zal dan teveos aandacht wordeo besteed aan 
de afstemming met de overige bebouwiog in de omgeving en zo mogelijk ook bionen bet 
betreffende plangebied. 

Bouwhoogte in relatie tot de historische binnenstad 
Het gemeentelijk beleid omtrent boogbouw in de ruimtelijk-functionele structuur van Den Haag is 
neergelegd in de Hoogbouwvisie Den Haag van november 2001. ln de Hoogbouwvisie wordt 
aangegeven waar hoogbouwontwikkelingen weJ en niet gewenst zijn en aan welke 
stedebouwkundige spelregels hoogbouw moet voldoen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar 
boogbouw met de "Haagsche hoogte" (50 tot 70 meter) en hoogbouw in de "Buitencategorie" (100 
tot 140 meter). In bet gebied Nieuw-Centrum, waarin het plangebied is gelegen, is hoogbouw in 
priocipe toegestaan tot de Haa~che boogte van 70 meter. ln het econom.iscb zwaartepuot van Hoog 
Hage plus (de strook Wijnbavenkwartier/Ceotraal Station/Grotiusplaats) is toevoeging van 
boogbouw in de "buitencategorie'' mogeUjk. 

Het in de Hoogbouwvisie neergelegde gemeentelijk beleid is in overeenstemming met de stedelijke 
vernieuwingsgedachte zoals die blijkens bet streekplan en bet regionaal structuurplan ter plaatse van 
bet plangebied wordt nagestreefd. In bet kader van de stedelijke vemieuwing wordt op proviociaal 
en regionaal niveau een intensivering van het ruimtegebruik voorgestaan waarbij sprake is van 
verdichting tot een centrnmstedelijk milieu door bet toevoegen van wooingen, bedrijven, kantoren 
en voorzieningen. In dit verband is tevens van belang dat in bet stedelijk gebied van Haaglandeo in 
bet streekplan een groot aaotal .knopen is aangewezen die van belang zijn voor een betere benutting 
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van de infrastructuur en de verdere ontwi.kkeling van de netwerkstad. De knoop Den Haag Centraa1 
waarin bet plangebied is gelegen, is in bet streekplan aangemerkt a1s een knoop waarbij de nadruk 
ligt op (inter)nationaal recbt en bestuur, cultuur, toerisme en zakelijke clienstcn. Hoogbouw is bij 
uitstek een manier om stedelijke verdicbting te realiseren. 

Uit het vorenstaande volgt dat boogbouw ter plaatse van bet plangebied in overeenstemming is met 
het gemeentelijk, regionaal en provinciaal beleid. De wijze waarop hoogbouw ter plaatse van bet 
Wijnhavenkwartier in concreto in het stedelijk weefsel kan warden iugepast, is bij de 
p1anontwikkeling voortdurend zeer uitgebreid en zorgvuldig onderzocht. Daarbij is in bet bijzonder 
aandacht besteed aan de effecten van de geprojecteerde hoogbouw op de historische binnenstad en 
de skyline. Dienaangaande is van belang dat bet plangebied gelegen is in de nabijbeid van bet 
bescbermd stadsgezicht "Binnenhof e.o/'. 

Zie omtrent dit onderzoek hoof dstuk: 6 van de gemeentelijke notitie Hoogbouw 
Wijnbavenkwartier in relatie tot bet beschermd stadsgezicbt "Binnenhof e.o.", 
d.d. 18 januari 2005. 

Het onderzoek naar de wijze waarop boogbouw ter plaatse van bet Wijnhavenkwartier in bet 
stedelijk weefsel kan worden ingepast, is gestart in 2001. In dat jaar werd de architect Richard Meier 
verzocht een stedenbouwkunclige studie te verrichten naar de locaties Zwarte Madonna en JuBi
kavel. Genoemde locaties clienden daarbij mede te worden bezien in relatie tot bun directe 
omgeving, de openbare ruimte en de stedelijke samenbang in bet gebied. De studie van Meier beeft 
ge!eid tot een stedenbou'.Vk-.!ndig concept d!it best~t uit ~n tientul :;ch:ijvcn cu tore,ns lan~ de 
Turfmarktroute. De torens en schijven zijn gesitueerd op een stedelijke plint met een hoogte van 
circa 20 meter. De hoogte- inclusief pliot -varieert tussen de 90 en 130 meter. Met deze boogte 
werd beoogd voort te borduren op de hoogte van de Resident en de Hoftoren. 

Met bet plan Meier als uitgangspunt is een traject fogezet waarbij de inpassing van de bebouwing in 
bet stedelijk weefsel en de effecten van de bebouwing op de historische binnenstad en de skyline op 
verscbillende wijzen zorgvuldig is bestudeerd. Naast workshops en deelstudies zijn tijdens het 
traject vertegenwoorcligers van diverse lokale monumentenorganisaties, architecten en 
stedenbouwkundigen geconsulteerd. De workshops, deelstudies en consultaties hebben in december 
2002 geleid tot de presentatie van het concept-stedenbouwkunclig plan, Werkschrift 
Wijnhavenkwartier 1. In dit stcdenbouwkundig concept zijn, ten opzichte van de studie van MeieJ", 
diverse aanpassingen gedaan voor wat betreft de hoogte van de bebouwing~ de plaatsing en omvang 
van de geplande hoogbouw en de opbouw van de onderste bouwlagen. Naast bet Model Meier 
warden in bet werkschrift twee altematieve hoogtemodellen (varianten A en B) gepresenteerd: 

In variant A worden twee hoogten gehanteerd (90 en 130 meter). De eerste vijf1orens van 
Meier (gezien vanaf bet Spui) krijgen een hoogte van 90 meter. De overige vijf torens rich1ing 
CS krijgen een hoogte van 130 meter. Bij een eventuele uitwerking kunnen deze hoogten nog 
worden verlaagd (bjjvoorbeeld 70 en 120 meter). 
Variant B gaat uit van een trapsgewijze atbouw van de in bet plan Meier geproj ecteerde 
torens van 130 meter aan de CS-zijde naar 70 meter richting bet Spui. 

Het concept-stedenbouwkundig plan, Werkschrift Wijnhavenkwartier 1 is op 19 december 2001 
besproken in een openbare werkbespreking van de Commissie voor Ruimtelijke Ordening, 
Stadsvemieuwing en Volkshuisvesting. Het in bet werkschrift opgenomen stedenbouwkundig 
concept is verder onderwerp gewecst van vervolgconsultaties van vertegenwoordigers van lokale 
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monumentenorganisaties, architecten en stedenbouwkundigen. Naar aanleiding van bet gestelde 
tijdens de openbare werkbespreking en de vervolgco:nsultaties zijn wederom aanpassingen 
aangebracht in bet stedenbouwkundig plan. Dit heeft geleid tot bet concept-stedenbouwk:undig plan, 
Werkschrift 2 van mei 2002 In dit werkschrift is gekozen voor een plan met minder torens en meer 
variatie in de onderbouw. Er worden drie bouwblokken voorgesteld waarbinnen ruimte is voor 
gebouwen die in omvang en hoogte van elkaar verschillen. Naar aanleiding van nadere bestudering 
van de zichtbaarheid van de bebouwing vanuit de stad is besloten een hoogte-opbouw te geven die 
een compositie vormt van de boogtes in de omringende stad. De plinthoogte van 20 meter wordt in 
bet gebele gebied zichtbaat gemaakt. Aan de Turftnarkt, Zwarteweg en aan de Scbedeldoekshaven 
wordt met deze hoogte aangesloteo bij de historische stad. 
Incidenteel wordt een boogte van 50 meter toegestaan, waarmee wordt aaogesloten bij de hoogte 
van bet stadhuis en bet ministerie van VROM. 
In bet werkschrift wordt voorgesteld de bouwhoogtes van de accenten binnen de bouwblokk.en in 
twee zones te verdelen. De maximale hoogte van 140 meter wordt geprojecteerd in de omgeving van 
het CS en bet ministerie van VROM. In de omgeving van bet stadhuis wordt een maximale hoogte 
van 90 meter voorgestaan, aansluitend op de accenten in de Resident. Door in elk van de· tOiens de 
andere hoogtes als accenten te laten terogkeren, wordt een goede aansluiting op de omgeving 
gewaarborgd. De torens dienen rank te zijn en moeten naar boven smal toelopen. Dit alles moet 
zorgen voor veel transparantie en voorkomt dat bet geheel als een ondoordringbare muur oogt. zoals 
nu het geval is met de bestaande ministeries. 

Het in Werkschrift Wijnhavenkwartier 2 gepresenteerdeconcept-stedenbouwkundig plan en de 
daarop naar voren gebrachte reacties hebben in september 2002 geleid tot vaststelling van bet 
definitieve stedenbouwkundig plan. In de vergadering van de gemeenteraad van 26 september 2002 
wordt besloten dat dit stedenbouwk.undig plan de basis zal vormen van bet bestemmin~plan 
"Wijnhavenkwartier". De resultaten van voomoemde stedenbouwkundige studies hebben bun 
neerslag gevonden in de planvoorschriften en de daarbij beborende plankaart waarin wordt voorzien 
in een hoogte-opbouw die aansluit op de omgeving van het plangebied, waaronder de historische 
binnenstad. Gelet op het bepaalde in art. 5, lid 3, onder c, en art. 6, lid 3, onder c, van de 
pJanvoorschriften geldt binnen het plangebied een pliothoogte van 20 meter. Hiermee wordt 
aangesloten op de historische omgeving en de scbaal van bet dans- en muziekiheater. Deze hoogte 
komt ook terog aan de overzijde van de Turfmarl..'t en de Resident. In afwijking op deze boogte 
maak:t art. 5, lid 3, onder c, en art. 6, lid 3, onder c, van de planvoorschriften binnen bet plangebied 
bebouwing mogelijk met een hoogte van 20-40 meter, en incidenteel tot 50 meter. Met deze hoogten 
wordt - zoals hiervoor reeds is aangegeven - aangesloten bij de hoogte van bet stadhuis en bet 
ministerie van VROM. Verder is binnen bet plangebied een vijftal hoogte-accenten geprojecteerd. 
De bouwhoogte van deze accenten is in twee zones verdeeld: 
a) in de omgeving van het Centraal Station en VROM geldt de bestemming "Kantoren, Gemengde 
doeleinden en Wonen (K+Gd+ Wo)". Binnen deze bestemming zijn op grond van art. 5, lid 3, onder 
c, van de pl.anvoorschriften twee torens toegestaan met een maximale hoogte van 140 meter. Met 
deze hoogte wordt aangesloten op de hoogte van de Hoftoren. Op grond van art. 5, lid 3, onder c, 
van de planvoorschriften is binnen voomoemd bestemmingsvlak een derde toren toegestaan met een 
maximale hoogte van 125 meter. Met behulp van maquette studies en gemaakte impressies vanuit de 
binnenstad en de Rivierenbuurt is vanuit bet programma en de totale compositie van de accenten 
gekozen voor een lagere hoogte voor dit accent 
b) in de omgeving van bet stadbuis (Wijnhaven) geldt de bestemming "Gemengde doeleinden en 
Wonen (Gd+Wo)". Binnen deze bestemmingzijn op grond van art. 6, lid 3> onder c, van de 
planvoorschriften twee torens toegestaan met een hoogte van 70 meter, aansluitend op de 
Muzentoren. Gelet op bet bepaalde in art. 6, lid 6, onder c, van de planvoorschriften kao deze 
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bouwhoogte na vrijstelling met maximaal 20 meter worden verhoogd. Dit in aansluiting op de 
accenten in de Resident en als marketing van de versmalling van de Scbedeldoekshaven. Daaraan is 
wel de voorwaarde verbonden dat de bebouwing passend moet zijn binnen de stedenbouwkundige 
uitgangspuoten als geregeld in de in art. 4 van de planvoorsChriften opgenomen beschrijving in 
hoofdlijnen. 

Bij de hoogbouw waarin bet bestemmin~plan voorziet, is uitgcgaan van bet principe van de "needle 
strategy", wel.ke er toe strekt dat de historische skyline en bet beschermde stadsgezicht gerespecteerd 
moeten worden. Dit betekent dat er bij bet toetsen van concrete bouwplannen op wordt toegezien dat 
deze in hoogte, massa, silhouet, geleding en materialisering niet domineren over bet historiscbe 
gevelbeeld. Om in dit verban.d invloed te kunnen uitoefenen is in art. 5, lid 5, onder a, en art. 6, lid 
5, onder a, van de planvoorschriften bepaald dat burgemeester en wethoudecs nadere eisen kunnen 
stellen met betrekkillg tot de situering en/of vormgeving van gebouwen in verband met de 
uitwerking ervan op de historische binnenstad. In stedenbouwkundig opzicht is verder van belang 
dat de transparantie op skylineniveau gehandhaafd blijft en ter plaatse van de huidige ministeries 
verbetert. Om deze reden zijn op de plankaart begrenzingen voor de hoogte~accenten opgenomen. 

DPI Animation House beeft in februari 2005 een rapportage samengesteld waarin de zichtbaarheid 
van de in het bestemmin~plan geprojecteerde hoogbouw in relatie tot bet beschermd stadsgezicht 
door middel van visualisaties in beeld is gebracht. Daarbij is aandacbt besteed aan bet zicbt op de 
nieuwe skyUne in relatie tot bet Binnenhof vanaf bet Plein en de Plaats, aan de zicbtlijnen over de 
belangrijke aanlooproutes, zoals Prinsengracht, bet Spui en de Dennenweg, alsmede aan bet zicbt 
vanaf de Koekamp. In de visualisatie." wordt de n1euwe skyline vergeleken met de situatie •.va:ufo de 
huidige bebouwin~contouren binnen bet plangebied gehandbaaf d blijven, een situatie waarop 
bijvoorbeeld bet renovatie~alternatief uit bet MER ziet. De rapportage toont aan dat het beeld vanaf 
het Plein een aanz.ienlijke verbetering te zien geeft in vergelijkiug met de huidige situatie, dat de in 
bet plan geprojecteerde hoogbouw niet leidt tot een verstoring van de skyline van de historische 
binnenstad en van de historiscbe dominanten van het stadsgezicht (Grote Kerk en Binnenhof), dat 
langs de zichtlijnen over de belangrijke aanlooproutes de hoogbouw geen blijk geeft van 
onverenigbaarheid met het beeld van de historische stad en dat in de zichtlijn vanaf de Plaats 
tichting bet Binnenbof de afzonderlijke hoge torens boven de daklijn zicbtbaar zijn maar dat 
desalniettemin het autonome karakter van het historische complex voldoende in tact wordt gelaten. 
Van onverenigbaarheid met de historische stad is kortom geen sprake. Een standpunt dat overigens 
ook wordt gedeeld door de directeur van de Rijksdienst voor de Mooumeotenzorg in zijn brief van 8 
februari 2005. 

Geconcludeerd wordt dat het plan voorziet in een vijftal torens die qua hoogte aflopen richting bet 
Spui. De situering, hoogte en breedte van de boogbouw waarin bet bestemmingsplan voorziet, is op 
een zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Daarbij is in het bijzonder rekening gehouden met de 
eff ecten van de boogboaw op de historische binnenstad en de skyline. In samenhang met de reeds 
bestaande hoogt~accen1en in bet Spuikwartier ontstaat met de realisatie van de in bet plan 
geprojecteerde hoogbouw een zorgvuldig gecomposeerde, nieuwe skyline waarmee bet dynanriscb 
karakter van dit deel van Den Haag wordt onderstreept. Het is juist de combinatie van enerzijds het 
ontspannen karakter van de historische binnenstad en anderzijds het dynamische karakter van het 
nieuwe centrum waardoor een belangrijke culturele verrijking ontstaat. 
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3.6 Verkeer en vervoer 

3.6.1 Verkeersbeleid 
Het algemene verlreers- en vervoerbeleid van de gemeente Den Haag is gericht op bet waarborgen 
van een goede bereikbaarheid voor alle vervoerswijzen en het verbeteren en in stand houden van een 
verkeersveilige en een leefbare stad. Dit gebeurt onder andere door bet stimuleren van bet gebruik 
van openbaar vervoer en de fiets, het benutten en realiseren van goede doorstroomroutes voor bet 
noodzakelijke autoverkeer in de vorm van samenhangende netwerken en het uitvoering geven aan 
bet parkeerbeleid. Tussen bet verkeers- en vervoersbeleid en de ruimtelijke ordening en inrichting 
van de stad bestaat een nauwe samenhang die ondermeer zijn vertaling vindt in 
bestemming.5plannen. 

Om het verkeer- en vervoersbeleid te realiseren is maatwerk nodig voor de verschillende delen van 
de stad gebaseerd op een integraal samenhangend plan. Het algemene beleid en de aan te pakken 
projecten zijn onder andere neergelegd in de beleidsnota ''Verkeersplan, Verkeersbeleid tot 2010' 
(rv 148, op 27 juni 2002 door de gemeenteraad vastgesteld) en de meerjaren- en 
uitvoering5programma's voor de fiets en de verkeersveiligheid. Dit omvat een integrale aanpak. 
waaibij naast verbetering van de bereikbaarheid, het vergroten van de leetbaarbeid en verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit voorop staan. 
Voc.r het openbare gebied in de binnenstad is in 1989 een integraal berinrichting5plan, De Kern 
Gezond geheten, vastgesteld. Het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte is de 
belangrij.kste doelstelling van het plan. Het creeren van een autoluwe binnenstad en meer ruimte 
voor bet langzame verkeer zorgt voor een verbetering van bet verblijfsklimaat. 

3.6.2 .A.utoverkeer 
Het gemeentelijk verkeersbeleid is er op gericbt om bet autoverkeer zo veel mogelijk te concentreren 
op een beperkt stelsel van hoofdroutes waarop de daarmee samenhangende verkeerintensiteit goed 
kan worden afgewikkeld. Dit is nodig om de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de stad 
mogelijk te maken en draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid in woonwijken en buurten. 
Op de boofdroutes is een goede en veilige doorstroming van bet verkeer van groot belang om aan de 
beoogde stroomfonctie te kunnen voldoen maar oo.k voor de bestrijding van geluidsoverlast, het 
beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen of andere vormen van hinder, bet voorkomen van 
sluipverkeer en het verbeteren van de verkeersvelligheid. Naast de boofdroutes voor bet doorgaande 
verkeer zijn er de wegen van een lagere orde die bet verkeer tussen wijken en het buurtgebonden 
verkeer moeteo afwik.kelen. 

Ten aanzien van de binnenstad is bet gemeentelijk beleid er op gericbt om de bereikbaarheid van de 
binnenstad voor bestemmingsverkeer te waarborgen maar tegelijkertijd (de hinder van) doorgaand 
verkeer door de binnenstad te beperken. In dit kader worden ook maatregelen uitgevoerd om te 
komen tot een autoluwe binnenstad. De leefbaarbeid en bet verblijfsklimaat in de binnenstad 
worden verbeterd door maatregelen die gericht zijn op bet bereiken van een autoluwe binnenstad 
Enerzijds zijn dit maatregelen die er op gericbt zijn om bet verkeersaanbod in de binnenstad te 
beperken (o.a. circulatiemaatregelen, berinrichting, verbeteren alternatieven voor de auto). 
Anderzijds zijn dit maatregelen waardoor de routes voor bet gemotoriseerd verkeer buiten de 
binnenstad om (met name delen van De Centrumring) verbeteren door meer capaciteit te bieden 
en/of een betere verkeersafwikkeling te krijgen. 

Voor een betere bereikbaarheid van/naar bet Rij.kswegennet wordt een tweede ontsluiting vanaf het 
Rijkswegennet voorgestaan. De capaciteit van de Utrechtsebaan is onvoldoende om tegemoet te 
komen aan de groei van bet autoverkeer en de ruimtelijke ontwik:keiingen in en rood de binnenstad. 
Daarom is in het Verkeersplan een tweede ontsluiting vanaf bet Rij.kswegennet opgenomen, bet 
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zogenoemde Trekvliettrace om de bereikbaarheid van de stad te garanderen. Ingeval van aanleg van 
bet Trekvliettrace vindt er enige verschuiving plaats in de verkeersbewegingen van en naar het 
Wijnhavenkwartier naar routes via de Lekstraat voor verkeer uit de ricbting Rotterdam/Delft. 

De CentrumRing, bedoeld om het doorgaandc verkeer om de binnenstad heen te leiden en voor bet 
verdelen van het bestemmingsverkeer over de diverse delen van de binnenstad, moet verder worden 
geoptirnaliseerd. Enerzijds moet de CentrumRing door een goede verkeersafwikkeling een goed 
altetnatief vormen voor bet doorgaande en bestemmingsverkeer naar de binnenstad. Ander?.ijds 
moet ook tangs de CentrumRing de hinder voor omwonenden tot een aanvaardbaar niveau worden 
beperkt. Door eeu opet:nvolgende reeks aan projecten is en wordt de CentrumRing verder verbeterd 
(o.a. reconstructies van Buitenom, Vaillantlaan, De Put, Calandstraat en Neherkade). 

De Parkeerroute geleidt bet bestemmingsverkeer van en naar de binnenstad naar de parkeergarages. 
Middels een dynamisch Parkeerverwijssysteem wordt de bczoeker naar de dichtstbijzijnde 
beschikbare parkcerplaatsen geleid, waardoor het zoekverkeer afnee.mt. De 
Scbedeldoekshaven/ Am.munitiehaven, voor het Wijnhavenkwartier de belangrijkste ontsluiting, 
maakt deel uit van de Parkeerroute. 
De aansluiting van het Rijkswegennet op de CentrumRing ter hoogte van dit deel van de binnenstad 
is ecbter niet optimaal. De route vanaf het Rijkswegennet naar de Binnenstad via bet Prins 
Bemhardviaduct gaat over de CentrumRing (Rijnstraat) been en komt direct op de Parkeerroute 
terecht (Veerkades). De Parkeerroute krijgt hierdoor ook een relatief groot aandeel doorgaand 
verkeer te verwerken dat geen herkomst of bestemming in de binnenstad heeft. 
Het gemeentclijk beleid is er nu op gericht om met cen samenhangend geh~el aat1 

verkeersmaatregelen bet gebruik van deze doorgaande routes onaantrekkelijk of onmogelijk te 
maken. In bet Verkeerscirculatieplan Centrumgebied Den Haag (VCP) is uitgegaan van een aanpak 
voor de gehele binnenstad waannee wordt voorkomen dat er een verschuiving van verkeersstromen 
en -problemen ontstaat bij een aanpak per route of straat. De voorkeursoplossing nit het VCP 
reduceert bet aandeel doorgaand verkeer in bet centrumgebied sterk. Als gevolg van maatregelen uit 
de voorkeursoplossing vennindert de hoeveelheid verkeer rond het plangebied en verbetert de 
verkeersdoorstroming en daannee de lokale milieusituatie. 

De beperking van het verkeersaanbod ten gevolge van bet VCP (bet VCP is als toekomstige 
autonome ontwikkeling in bet MER opgenomen onder verwijzing naar de nog niet afgeronde 
besluitvonning) maa.kt ook een verdere inkorting van bet Prins Bernhardviaduct mogelijk tot aan de 
kruising met d.e Scbedeldoekshaven/Ammunitiebaven/Oranjebuitensingel/Zwarteweg. Deze 
inkorting van bet viaduct maakt onderdeel uit van de lange-termijn visie voor dit gebied. Op basis 
van een verkennende studie naar de verkeersafwikkeling is te stellen dat inkorting van het viaduct 
slecbts mogelijk is na een forse beperking van bet verkeersaanbod (bet effectueren van het VCP 
volgens de voorkeursvariant). In het MER zijn onder de Milieuoptimalisatie (MMA) een aantal 
"Bouwstenen vanuit verkeer en vervoer0 genoemd. Ben aantal daarvan is in bet kader van bet 
bestemmingsplan nader bezien op bun effecten voor de verkeersintensiteiten en milieu-aspecten. In 
bet MMA is als een van de belangrijkste "bouwsteneu" genoemd, bet effectueren van het VCP in de 
nu voorgestelde voorkeursvariant (sectorenmodel). Naast het VCP is ook de mogelijke inkorting 
van het Prins Bernhardviaduct als "bouwsteen" opgenomen in bet MER. Door de inkortingvan bet 
viaduct zal de bereikbaarheid van fase 1 van bet Wijnhavenkwartier sterk verbeteren ten opzicte van 
de buidige situatie, waarbij bet verkeer van en naar bet Prins Bernhardviaduct (m.n. van/naar 
Utrechtsebaan) altijd moet omrijden via deAmmunitiehaven en de Schedeldoekshaven. In het 
bestemmingsplan is in bet kader van de optimalisatie van het MMA ingespeeld op de in bet MER 
aangegeven bouwstenen door middel van het. medegebruik van de huidige busbaan tussen het Prins 
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Bem.hardviaduct en de kruising 
Schedeldoekshaven/ Ammunitiehaven/Oranjebuitensinge1/Zwarteweg door gemotoriseerd verkeer. 
Dit medegebruik voorkomt voor bet bestemmin~verkeer naar fase 1 (locatie Zwarte Madonna) de 
11omrijdbewegingen" vanaf bet huidige Prins Bernbardviaduct via de Ammunitiehaven naar de 
Schedeldoekshaven. 

Bij de berelrening van de verkeersbelasting is uitgegaan van de huidige infrastructuur in de directe 
omgeving van bet plan, zij het wel met openstelling van de busbaan tussen het Prins 
Bembardviaduct en de kruising 
Schedeldoekshaven/Ammunitiehaven/Oranjebuitensingel/Zwarteweg voor gemotoriseerd verkeer. 
In deze situatie rijdt verkeer naar bet Wijnhavenkwartier fase 1 via een zo kort mogelijke route. Het 
verkeer komend vanaf fase 1 en al het verkeer van/naar fase 2 van het Wijnhavenkwartier rijdt via 
bet kruispunt Nieuwe Haven/Scbedeldoekshaven. Ook vormt de 
Schedeldoekshaven/Ammunitiehaven de beJangrijkste verbinding tussen bet Wijnhavenkwartier en 
de CentrumRing (Rijnstraat/Lekstraat). Vanaf bet Rijkswegennet is een directe aansluiting voor bet 
Wijnbaven.kwartier via het Prins Bernhardviaduct aanwezig. 

3.6.3. Openbaar vervoer 
Het openbaar vervoer speeJt als drager van ruimtelijke ontwikkelingen in de stad en de regio een 
belangrijke rol in bet verkeer en vervoer. Ben stelsel van verbindende en ontsluitende openbaar 
vervoerlijnen dient er voor te zorgen dat gebundelde vervoerstromen tussen woon- en werklocaties, 
verplaatsingen van en naar bet centrum met de hoofdstations en andere belangrijke attractiepunten, 
op een goede, aantrekkelijke en snelle manier worden bediend. 

Met de realisatie van RandstadRail is een hoogwaardig openbaar vervoersysteem aangelegd tussen 
de omliggende gemeenten en de wijkLeidschenveen/Ypenburg en bet Haagse stadscentrum. Door 
het opwaarderen van het tram.net tot Agglonet zijn snelle verbindingen tot stand gebracht tussen, 
onder andere, de VINEX wijken en de binnenstad. Bij Ziekenhuis Leyenburg wordt een openbaar 
vervoerknooppunt gerealiseerd waar streekbussen uit het Westland aantakken op RandstadRaiL Via 
deze hoogwaardige openbaar vervoerverbinding kan men in het hart van de stad uitstappen. In 
samenhang met de ingebruikname van RandstadRail zijn inmiddels alle streekbuslijnen en 
stadsbuslijn 25, die voorheen over de Veerkades reden, verdwenen uit het centrum. Dit is een eerste 
stap jn de verbetering van de leefbaarheid langs bet deel van de Parkeerroutc ter hoogte van bet 
Wijnhaven.kwartier. 

Het afsluiten van bet assenkruis voor doorgaand verkeer zaJ ook voor de buslijnen die over de route 
Hofweg-Spui rijden een wijziging in de route betekenen. 

Het Wijnhavenkwartier ligt in bet stadscentrum tussen de OV-knooppunten CS en HS. Hierdoor is 
het gebied zoweJ per spoor, met regionale railverbindingen aJs met stads- en streekbuslijnen 
uitstekend bereikbaar vanuit alle richtiogen. Met name de in en rond bet gebied gelegen 
traminfrastructuur wordt intensief benut en is van groot belang is voor het functioneren van bet 
Haagse tramnet. Vrijwel alle Haagse tramlijnen maken gebruik van deze infrastructuur. 

Aandachtspunt is een goede balans tussen inpassing van de tramverbinding en de beoogde hoge 
stedenbouwkundige kwaliteit. ln bet bestemmingsplan wordt daarom uitgegaan van de huidige 
Jigging van de tramverbindingtussen Kalvennarkt en Schedeldoekshaven. 

In het bestemmingsplan wordt tevens rekening gehouden met de eventuele toekomstige inrichting 
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van een halte langs eeo van de trambancn. Uiteindelijlce realisatie en Jocatie hangen samen met het 
verwachte aantal reizigers dat van de halte gebruik zal maken en de samenhang met de functie en 
ligging van andere baltes in de omgeving. 

3.6.4 Parkeren 
Het parkeren en stallen van auto's is een belangrijke s)eutel in het verkeers- en vervoerbeleid van de 
gemeente. Hoge stedelijke bebouwingsdichtheden leiden zonder adequate voorzieningen tot een 
vaak te zware belasting van de openbaie ruimte. Dat geldt zowel voor woon- als wcrkfuncties maar 
ook voor attractiepunten die veel bezoekers trekken. Behalve de noodzaak tot de verdeling van 
schaarse ( openbare) par.keergclegcnhcid in ccn aantal gebiedcn in de stad1 zijn 
mobiliteitsoverwegingen gericht op bet beperken van het autogebruiken bet streven naar een 
leefbare (woon)omgeving voor de gemeente aanleiding tot bet stellen van parkeereisen. 
Het parkeerbeleid1 zoals vastgelegd in de Kademota Parkercn (rv 270 uit 1992)1 is er op gericht om 
via een stelsel van parkeemonnen, voldoende parkeergelegenheid bij nieuwbouw te creeren. Zo 
mogelijk wordt in voorkomende gevallen tegelijkertijd getracht bestaande parkeerproblemen aan te 
pakken. Dit gebeurt veelal in combinatie met flankerend beleid zoals de inrichting van de weg en 
beheersmaatregelen zoals de invoeringvan betaald parkeren en de uitgifte van parkeervergunningen. 

Uitgangspunt is dat de benodigde parkeerplaatsen in een (bouw)plan ook daadwerkelijk op eigen 
terrein worden gerealiseerd. In bet leader van het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA)1 zoals 
opgenomen in het MER wordt geadviseerd om de parkeerplaatsen te spreiden. Hieraan is in bet plan 
tegemoet gekomen door een deel van de benodigde parkeerplaatsen ten behoeve van de eerste fase 
elders te situeren. In de voorschriften is hiertoe voor die fase een maximum aantal parkeerplaatsen 
opgenomen. Het parkeeraspect wordt bij de beoordeling van de aanvraag van een bouwvergunning 
getootst en beuordeeld aau de baud vau de door de geilleeuteiit&d vastge~idde park1:~munmm. De 
wijze van toetsen en de normen zijn onderdeel van de gemeentelijke bouwverordening. 

De parkeemormen voor woningen zijn in beginsel beboeftevolgend en afhankelijk van de grootte, 
de aard en bet type van de woningen. Bij commerciele en andere niet-woonfuncties worden de 
parkeernormen mede bepaald door Jigging in de stad en bediening van bet gebied door bet openbaar 
vervoer. In voorkomende gevallen kan bij individuele bedrijven of instellingen indien daar 
aanleiding toe bestaat, onder zekere voorwaatden, maatwerk worden gcleverd. Veelal vormt dan een 
specifiek bedrijfsvervoerplan de basis voor nadere afspraken over het parkeren met de 
initiatiefnemer van het betreffende plan. 

Voor het Wijnhavenkwartier rechtvaardigt de uitstekende bereikbaarbeid met bet openbaar vervoer 
een strenge nonuering voor werkenden en zal ook de vervoerswijzekeuze van een groot deel van 
bezoekers bepalen. Het gemeentelijk parkeerbeleid is verwoord in de Kademota Parkeren (rv 270 uit 
1992). De parkeemormen zijn opgenomen in de bouwverordening (laatstelijk gewijzigd d.d. 
13 oktober 2005, rb 168). Voor kantoren op A-locaties zoals bet Wijnhaven.kwartier wordt een norm 
gehanteerd van 1:250 m2 bvo voor langparkeren (1:10 werknemers) en 1:500 m2 voor kortparkeren 
(bezoekers). Voor de ministeries wordt voor bet personeel uitgegaan van een 1:30 normering, onder 
de voorwaarde van een verdere beperking van het autogebruik bij rijksambtenaren door adequaat 
vervoersmanagement. Voor woningen in de sociale sector wordtuitgegaan van 0,4 tot 0,7 
parkeerplaats per woning ( afhankelijk van de grootte ), in de koopsector wordt uitgegaan van 1,5 
parkeerplaats per woning. Voor wiqkels1 horeca etc gelden de hieronder weergegeven normen: 

Parkeernorm werknemers bezoek 

winkels/detailhande1 · 1:500 1:75 
conferentiecentr./vergaderruimten 1:2000 1:50 
restaurant 1:500 1:100 
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Parkeernorm werknemers bezoek 
leisure - disc.otheek/recreatie 1:500 1:60 
leisure - bioscoop/recreatie 1:1000 1:50 
leisure - fitnes.s/recreatie 1:1000 1:45 
hotel 1:1000 1:2kamers 
universiteit/hoger onderwijs 1:150 -

De parkeernorm voor leisure betreft een indicatieve richtlijn. De nadere vaststelling van de norm 
voor leisure zal worden bepaald aan de band van de concrete iovulling van die functie. Volgens de 
normen zijn in bet plangebied ca. 1900 parkeerplaatsen (geen rekening houdend met dubbelgebruik) 
nodig. Om opfimaal gebruik te maken van de aan te leggen parkeerplaatsen, wordt zoveel mogelijk 
gestreefd naar dubbelgebruik. Parkeerplaatsen voor kantoren kunnen bijvoorbeeld 's avonds 
gebruikt worden door bewoners en bezoekers van horecagelegenheden. Dit stelt eisen aan bet 
gebruik, de inricbting en bet bebeer van de parkeerplaatsen. Zo zijn bijvoorbeeld parkeerplaatsen 
met een exclusief gebruik dom een auto of groep (bijv. op kenteken) niet mogelijk, moet een 
abonnement worden beperkt in de dulU' van geldigheid (beperkt deel van de dag, alleen werkdagen, 
... ) en moet een garage in- en uitriJbaar zijn op die momenten dat dat voor de verschillende 
doelgroepen wenselijk is. 

Door bet dubbelgebruik te optimaliseren kan met een parkeercapacitei1 van circa 1475 
parkeerplaatsen volstaan worden. Uitgaande van de te verwachten aanwezigheid van de diverse 
groepen patkeerders op de dagdelen en dagen blijkt de werkdagmiddag maatgevend voor bet 
maximaal benodigde aantal parkeerplaatsen. In de huidige situatie zijn er 1090 parkeerplaatsen 
aanwezig. De definitieve parkeerbehoefte van de nieuwbouw in het plan,gebied k:an pas bij de 
aanvraag van de bouwvergunning bepaald worden op basis van de ingediende plannen en de 
werkelijke metrages en aantallen. 

Er wordt uitgegaan van twee bouwfases: een niet openbare garage voor de ministeries en eeo niet 
openbare garage voor woningen en kantoren voor fase 1, ten behoeve van de bebouwing nabij bet 
Centraal Station, (circa 440 plaatsen) en een garage voor lang en kortparkeren, bewoners en 
bezoekers van fase 2, ten behoeve van de rneer in de richtifig van bet Spui op te rich ten bebouwing 
(circa 875 plaatsen). Voor een deel van de parkeerbehoefte vanfase 1 (ca.160 plaatsen) wordt 
uitgegaan van bet gebruik van plaatsen in omliggende garages waarvan, ingevolge de gemeentelijke 
parkeerbalans d.d. 18 april 2006 bekend is dat er enige 'overcapaciteit' is. 
De garages van de ministeries/bewoners (fase 1) krijgen in elk gevaJ in- en uitgangen aan de 
Schedeldoekshaven. Er wordt voor de openbare/bewonersgarage (fase 2) ttitgegaan van een 
gecombineerde ingang met de garages Spui en Stadhuis (als in de huidige situatie) en een uitgang 
die ter boogte van bet kruispunt aan de Nieuwe Haven aansluit op de Schedeldoeksbaven. De extra 
belasting in de avondspits van betkruispunt NieuweHaven is bepalend. Uit berekeningen is 
gebleken dat dit verwerkt kan worden. 

In het kader van de parkeerbalans voor de binnenstad zijn vraag en aanbod aan 
parkeervoorzieningen in beeld gebracht. Voornaamste conclusie is dat in de komende 10 jaar de 
vraag naar parkeerplaatsen meer toeneemt dan de voorziene uitbreiding (circa 1.400 
parkeerplaatsen) van het aanbod. Specifiek voor bet deel van de binnenstad waarin bet 
Wijnhavenkwartier ligt, is bekend dat er enige overcapaciteit in de omliggende parkeergarages 
bescbikbaar is. Voor de bepaling van de benodigde parkeercapaciteit wordt dan ook uitgegaan van 
enig medegebruik van die omliggende garages. Dit medegebruik van omliggende garages is ook 
gebruikt voor het bepalen van de verkeer~tromen ten gevolge van bet plan in de directe omgeviog. 
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Oat deel van het autoverkeer dat gebruik maakt van garages btriten het plangebied is in de bepaling 
van de verkeerstoename door de berontwikkeling van bet Wijnhavenkwartier toebedeeld aan de 
betreffende wegvakken en niet aan de wegvakken in bet plangebied. 

Y erkeersintensiteiten 
Voor de berekening van de verkeersintensiteiten wordt gerekend met het aantal ritten dat per functie 
mag worden verwacht. De diverse fuucties genereren imm.ers alle in enige mate gemotoriseerd 
verkeer. Daarbij is per functie een onderscbeid gemaakt naar de te onderscheiden groepen als 
bewoners, bezoekets en werknemers en bet tc verwachten aantal ritten dat er per groep gemaakt 
wordt, verdeeld over de dagen van de week of dagdelen. Door de !ocatie. van dit plan nabij e.en OV
knooppunt en in een binnenstedelijk gebied is bet goed bereikbaar met opeobaar vervoer en fiets. 
Daardoor mag er van warden uitgegaan dat bet aandeel autogebruik in de hoeveelheid verkeer per 
functie beperkt is. Voor de bepaling van bet aantal ritten per functie is uitgegaan van de 
parkeerbehoefte per doelgroep en bet aantal malen dat een parkeerplaats per dag gebruikt gaat 
worden. Zo wordt er van uitgegaan dat een werknemersparkeerplaats op een werkdag maar door een 
auto gebruikt wordt (en dus twee ritten genereert) en dat een bezoekersplaats voor detailbandel op 
een zaterdag vier maal gebruikt wordt (en dus acht ritten opleverf). 

Op basis van de benadering per functie is bepaald dat bet aantal ritten op een weekdag ten gevolge 
van bet plan met ca. 50% toeneemt ten opzichte van de situatie waarin de huidige functies 
gehandhaafd wuden warden (3860 t.o.v. 2600). Dat deze toeoame groter is dan bet de toename van 
aantal parkeerplaatsen (1475/1090 = + 35%) hangt samen met het intensiveren van bet gebruik van 
de beschikbare parkeerplaatsen ("dubbelgebruik:''). 
Deze toename van bet aantal ritten verdeelt zich echter over de diverse routes van en naar de te 
n-..oh..-. .. .:t,p_ ...,,,.,..t,.ao..-.... n.-n,...ol"' _:_ o .. _,,.k:~ 1...n.f -1,......,_,...\..,;,..,.1 .... - " . .. ,..._A,.. ..t.! ... ,_ .. ..,.,.. ,_ ___ ..,._ ,..~ ! _ _,,, ... ;,,,.. _ .. ,.._ --
fi~VA~ f't.UA\o.l~ASM-l"O""'"' .&.U. "'u UUV.iJ .t.l\," j-'J.U.U.O'-'U.l\lU ""'-M.. V\'""A UV- U.\V""i~\..r a.a.u_, \;U aJ.l.lJ-lUUtCi:> va.u cu 

naar bet plangebied.Voor de meeste in bet plan opgenomen functies is te waarborgen dat de beoogde 
gebruikers van de parkeerplaatsen ook daadwerkelijk gebruik maken van de garages en niet elders 
parkeren (bewoners, werknemers, hotclgasten, bezoekers fitness, ... ). Daamaast worden de garages 
(voor zover openbaar) opgenomen in de parkeerinformatie en bewegwijzering zodat ook minder 
bekende bezoekers zo direct mogelijk naar de voor hen bedoelde garages warden geleid. 

Door een ander gebruikerspatroon van de parkeerplaatsen ( als gevolg van nieuwe functies hotel, 
horeca en sportschool) zal het verkeersaanbod minder geconcentreerd zijn in de pieken (de 
spitsperiodes) dan in de autonome situatie. Het totale verkeersaanbod wordt door de grotere 
diversiteit aan functies gelijkmatiger over de dag verdeeld wat positief beoordeeld wordt voor de 
bereik.baarheid \fan bet gebied. De gevolgen van eeo toename van bet verkeersaanbod voor de 
bereikbaarheid van bet plangebied warden daarmee beperkt. 

3.6.S Langzaam Verkeer 
Het fietsverkeer krijgt vanwege het milieuvriendelijke karak:ter en de fysiek zwakkere positie ten 
opzichte van bet gemotoriseerde verkeer, bijzondere aandacht in bet verkeers- en vervoerbeJeid van 
de gemeente Den Haag. Door bet aanbieden van een fijnmazig netwerk van veilige fietsstroken en 
:fietspaden wordt bet gebmik van deze vervoerwijze gestimuleerd. Daamaast is er de nodige 
aandacht voor bet stallen van fietsen zowel bij woningen en werklocaties maar ook bij de grotere 
attractiepunten zoals scholen, winkelgebieden, stations en recreatiebestemmingen. De publieke 
voorzieningen voor de. fiets maken integraal onderdeel uit van de inrichting van de openbare ruimte. 
Ten aanzien van de fietsenstalling is van groot belang dat in de herontwikkeling van het 
Wijnhavenkwartier het gebruik van de fiets zo aantrekkelijk mogelijk moet worden gemaakt. 
Daarvoor is bet van groot belang dat er in ruime mate stallingscapaciteit aanwezig is en dat deze 
stalling hoogwaardig is. Daartoe zal voor bezoekers en werknemers een inpandige, bewaakte 
fietsenstallingin het plan wotden opgenomen. Voor werknemers wordt daarbij uitgegaan van een 
stallin~plaats voor de fiets op drie werknemers. Daarnaast worden, met name voor bezoekers, 
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fi:etsbeugels in de openbare ruimte geplaatst. De woningen krijgen fietsenbergingen. 

Voor de fietsers is een hoofdroutenet ontwikkeld dat voorzi.et in z.oveel mogelijk vrijliggende 
fietspaden. De hoofdfietsroute ligt op de Kalvermarkt·Herengracht·Bezuidenhout aan de westzijde 
van bet plangebied. Daamaast is er een aanvullend fietsnet, .zodat een rasterstructuur ontstaat met 
een maas-wijdte van circa 250 m. De Turfmarkt is een voetgangersroute in de rich.ting van bet 
Centraal Station, waar fietsers zijn toegestaa.n. De Schedeldoekshaven is ook een belangrijke 
fietsroute die via bet PriQS Bemhardviaduct ricbting Bezuidenhout gaat. 
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HOOFDSTUK4 MILIEUASPECTEN 

4.1.t. Tien voor milieu ; contourennota voor milieubeJeid 2006 • 2010 
Het Milieubeleidsplan 2001-2006 was aan herijking toe. Meerdere speerpunten daarin hebben 
verder aan actualiteit gewonnen. Ook neemt de betekenis van Europa voor milieuwet- en 
regelgeving enorm toe. Op landelijk niveau zijn meerdere ontwikkelingen op milieugebied in gang 
gezct, zoals de onlangs verscbenen Toekomstagenda Milieu. Tevens is er vee] te doen rood 
vergunningverlening en handhaving, wordt de relatie tussen gezondheid en milieu sterker gelegd en 
is mobiliteit een belangrijk aandacbtspunt. Daarnaast wordt een regionale orientatie steeds 
belangrijker. Dit betekent in de contourennota inzet op samenwerken en een pro-actieve rol voor 
Den Haag vanuit haar natuurlijke rol aJs centrumgemeente in de regio. De ambitie om Den Haag te 
ontwikkelen tot een duurzame wereldstad aan zee wordt bepaald door een aantal Haagse kaders, 
zoals de Structuurvisie 2020 en de Maatschappelijke visie 2020. Ben visie op duurzaamheid helpt 
om vanuit een integrale blik programma's te ontwi.kkelen in het voile besef dat stedelijke 
ontwikkeling van groot belang is voor de positie van Den Haag in de regio en Europa. Een visie op 
duurzaamheid helpt ook om te anticiperen op ontwikkeliogen, om richting te geven aan de 
beleidsvrijheid die de gemeente heeft en om zonodig doelen te actualiseren. Duidelijk is dat dit 
gepaard moet gaan met fundamentele keuzes in de afweging tussen economische, sociale en 
duurzame belangen. Om gocd te kunneo sturen mocten we ons steeds afvragen op welk 
schaalniveau de kaders zijn gesteld: Europa, Nederland, de provincie, de regio of de stad. Ook 
moeten we ons steeds afvragen op welk schaalniveau de verantwoordelij.kheid ligt voor maatregelen 
of regelgeving. Ten tweede moeten ruimtelijke ordening en milieu vroegtijdig samenwerken om 
economiscbe, ruimtelijke, sociale en milieumaatregelen gelijktijdig op te laten lopen. Ben belangrijk 
instrument hierbij is bet in 2005 door de gemeenteraad vastgestelde Gebiedsgericht Milicubeleid. 

Februari 2006 beeft de gemeenteraad de nota 'Tien voor milieu; contouren voor milieubeleid 2006 -
2010' aanvaardt als ricbtinggevend document voor de hoofdlijnen van milieubeleid in de periode 

2006 - 2010. In deze Contourennota zijn ambities vastgesteld voor de speerpunten lucht, klimaat, 

water en geluid en voor de aandachtspunten vergunningverlening en handhaving, externe veiligheid, 

afval, binnenmilieu, bodem en sturing. Deze Contourcnnota is tot stand gekomen in overleg met 

diverse betrokkenen. Het realiteitsgehalte en de bctaalbaarheid van de ambities komt in de loop van 
2006 aao de orde bij de uitwerking van de.ze contourennota in een concreet actieprogramma. 

4.1.2 Gebiedsgericht milieubeleid 
Het gebiedsgerichte milieubeleid van Den Haag is in september 2005 door de gemeenteraad 

vastgesteld. Op basis van het gebiedsgerichte milieubeleid is een indeling van Den Haag gemaakt 
met gebieden van een zelfde functie (bijvoorbeeld woneu of werken). Gebieden met een zelfde 

functie behoren tot bet zelfde gebiedstypen. Per gebiedstype is de gewenste milieuk.waliteit 
vastgesteld. De gebiedsspecifieke kenmerken en de mogelijkheden bepalcn de toekenning van de 

ambitie per milieudoel: geluid, lucht, bodem, afval, water, ecologie en groen, energie, mobiliteit, 

exteme veiligheid en binnenmilieu. Met het vaststellen van milieu-ambities per gebiedstype wordt 
richting gegeven aan de kwaliteit die de verschillende onderde1en van het milieu op een bepaald 

tijdstip dienen te hebben. Er is een zestal gebiedstypen gedefinieerd. Het Wijnbavenkwartier 
behoort tot bet gebiedstype: 'Gemengde gebieden met bet accent op werken' . 

4.1.3 Duurzaamheid 
In het gebiedsgericht milieubeleid (september 2005) is gekozen voor een uitwerking van een 
gebiedsgerichte benadering om milieubeleid beter te laten aansluiten bij de dynamiek van de 
ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Centraal in het gebiedsgerichte m.ilieubeleid staat bet 
vaststellen van milieuambities voor verschillende gebieden in ooze gemeente. Niet elk gebied heeft 
dezelfde kwaliteiten en dezelfde kansen om kwaliteiten te verbeteren. Door milieuambities af te 
stem.men op functies, kenmerken en mogelijkheden van een gebied kunnen de kwaliteiten van dat 
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gebied bescbermd of verbeterd warden. 

Het plangebied Wjjnhavenkwartier behoort tot bet in bet Milieubeleidsplan aangewezen gebiedstype 
'Gemengde gebieden met het accent op werken'. Onder dit gebiedstype vallen de meest vitale en 
bruisende delen van de stad. Allerlei stedelijke functies worden hier gecombineerd; wonen, werken 
en recreeren. 

Het gebiedsgericht milieobeleid maakt onderscheid tussen 3 verschillende a.mbitieniveaus; 
1. Milieu Basis: ambities die aansluiten bij de bestaande wet- en regelgeving en het bestaande 

gemeentelijk beleid. 
2. Milieu Extra: ambities die een stuk verder gaan dan bet wettelijke minimum. 
3. Milieu Maximaal: de maximaal haalbare ambitie voor een thema. 
Het ambitieniveau op deze locatie is; 
Bod em Basis 
Exteme veiligheid Maximaal 
Geluid Basis 
Lucht Basis 
Mobiliteit ExtTa 
Schoon Maximaal 
Water 
Natuur 
Klimaat 

Water dat siert 
Basis 
Maximaal 

Deze milieuambities zijn richtinggevend bij ontwikkelingen in clit plangebied. 1n de bijlagen is een 
duurzaamheidsparagraaf opgenomen, waarin wordt aangegeven of de hierbovengestelde ambities 
met de planontwikkelingen worden gebaald. 

4.2 Milieucft'ectrapportage (m.e.r.) 
Waarom eenMilieueffectrapport? 
Eind 2003 is voor de herontwik:keling van bet Wijnhavenkwartier een bestemmingsplan vastgesteld. 
In juli 2005 is het provinciale goedkeuringsbesluit door de Raad van State vernietigd, omdat geen 
zogenoemde m.e.r.-beoordeling heeft plaatsgevonden. Oat wil zeggen dat de gemeente had moeten 
beoordelen of er bijzondere omstandigheden zijn, die bet maken van een MER (de afkorting m.e.t. 
betekent de procedure van milieueffectrapportage. MER staat voor milieueffectrapport: het 
voorliggende document dat onderdeel vormt van de procedure) noodzakelijk maken (artikel 7.8a -
7.8d Wet milieubebeer). Er is volgens de Raad van State sprake van (wijziging van) een stadspioject 
met een bedrijfsvloeroppervlak van meer dan 200.000 m2 

( onderdeel D van de bijlage bij het Besluit 
m.e.r., categorie 11.2). 
De gemeente heeft in bet kader van dit nieuw op te stellen bestemmingsplan onderzocbt of zonder 
meer de vestiging van (recreatieve) voorzieningen mogelijk te maken is, die op termijn ( dat wH 
zeggen als de ontwikkeling van bet Wijnhavenkwartier belemaal voltooid is) meer dan 500.000 
bezoekers per jaar zouden kunoen trekken. Daarmee is sprake van een recbtstreek:se m.e.r.-plicbt 
(onderdeel C van de bijlage bij het Besluitm.e.r., categoric 10.1) en hoeft de hiervoor genoemde 
m.e.r.-beoordeling;procedure niet meer te worden doorlopen. 
De m.e.r.-procedure is wettelijk geregeld in de Wet mil.ieubeheer. Een milieueffectrapportage is een 
hulpmiddel b:ij de besluitvorming over (grote) projecten, bedoeld om bij deze besluitvorming bet 
milieubelang - tussen alle andere belangen - een volwaardige rol te laten spelen. Hiertoe moetcn 
eerst de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit in beeld warden gebracht. Ook moeten 
alternatieven worden ontwikkeld, waaronder bet zogenoemde meest milieuvriendelijk altematief. 
Pas daarna wordt bet besluit genomen over de inricbting van bet gebied. 

Het onderzoek 
Het MER is gebaseerd up lwee alternatieven van bet stedenbouwk:undig plan eu beeft de effecten 
afgezet tegen de situatie waarin het plan niet zou worden ondemomen (de nulsi tuatie ); 
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De autonome situatie (nulsituatie/ referentie kader), 
Planalternatief 
Renovatie altematief (op basis van bet in 2002 ingediende voorstel) 
Uitgangspunt voor het MER is het programma dat ten grondslag heeft gelegen aan het eerder 
opgestelde bestemmingsplan. In het MER beet clit bet planaltematief. Hiertegenover bebben de 
oppositiepartijen een altematief plan gelanceerd, dat wordt betiteld als renovatiealtematief. Hierbij 
blijft de bestaande bebouwing gehandhaafd .Een ministerie verhuist in dit plan naar het Koningin 
Julianapein. In het MER zijn ook de effecten van het renovatiealternatief in beeld gebracht. 

Door deze alternatieven te onderzoeken op bet effect dat ze hebben op het milieu wordt du.idelijk 
waar de gestelde (bouw)mogelijkheden eventueel aangepast kunnen worden. 

De gemeente streeft de volgende doelstelling na: bet Wijnhavenkwartier als onderdeel van Den 
Haag Nieuw Centrum een impuls geven door herontwikkeling van het gebied met herhuisvestiog 
van de ministeries~ woningbouw en.toevoeging van stedelijke functies. Verdichting en verboging 
van de stedenbouwkundige kwaliteit zijn daarbij de kembegrippen. De altematieven die in bet kader 
van bet MER onderzocht zijn, zijn ook aan deze doelstelling getoetst. 

Vanuit milieu zal er voldaan moeten wordeo aan: 
1. Ten minste voldoen aan normen I grenswaarden en verplichtingen uit de milieuregelgeving 

(Besluit Luchtl..'Waliteit, Wet geJuidhinder, Wet m.ilieubeheer). 
2. Waar mogelijkbijdragen aan de gestelde Haagse Ambities in de Contourennota voor 

milieubeleid 2006-2010. 
3. Milieuhinder voor toekomstige gebruikers in het plaogebied en omwonenden buiten bet 

plangebied zoveel mogelijk beperken, ook tijdens de bouwfase. 
4. Mogelijk:heden voor duurzaamheid worden optimaal benut. 

Voor de herontwi.kkeling van het Wijnbavenkwartier zi.jn, aanvullend op de wettelijke 
verplichtingen, in bet bijzonder de volgende Haagse Ambities uit de Contourennota Milieubeleid 
van belang: 
• Den Haag C02-neutrale stad (lange temtljn ambitie): daarvoor moet minimaal worden 

voldaan aan de Jandelijke Kyoto-doelstelling: 6 % minder uitstoot ten opzichte van 1990 door 
bijvoorbeeld gebruik te maken van aardwannte en windturbines. 

• 

• 

Het aantal bronnen van terechte klachten met betrekking tot incidentele geluidoverlast 
(bedrijven, horeca) in 2010 reduceren. 
Het aantal emstig gehinderden door continue geluidoverlast (voornamelijk verkeer) op lange 
termijn reduceren. 

Tegenover de mogelijke milieu-nadelen van de ontwikkeling (vooral in relatie tot bet verkeer dat 
van en naar bet gebied zal rijden) staan ook milieu- en ruimtevoordelen: intensief ruimtegebruik, 
optimale benutting van de Jigging nabij openbaarvervoersknooppunten en verbetering van de 
beleving van bet gebied. 
Kenze voor verdichting van de stad hetekent impliciet ook een keuze voor een hoger risico op 
milieubinder. De uitdaging is deze hinder te beperken tot een niveau dat in een stadscentrum 
aanvaardbaar is en wteraard past binnen de geldende wet- en regelgeving zonder dat de 
oorspronkelijke doelstellingen van bet plan verloren gaan. 

In bet kader van bet MER is gebleken dat een recreatief programma met - beduidend - meer dan 
500.000 bezoekers op jaarbasis geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu oplevert. De 
functies, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan een popmuseum, fitness, discotheek en 30-
Bioscoop, sluiten met uitwnderiog van een fitnesscentrum qua gebruikstijden aan op andere in bet 
gebied aanwezige functies orodat ze voomamelijk in de avonduren en in bet begin van de nacbt zijn 
geopend. Als gevolg hiervan en ook vanwege de bieraao verbonden verkeersintensiteit is gebleken 
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dat bedoeld programma niet maatgevend is in bet k.ader van de luchtkwaliteit. Om deze reden kan 
het in het plan opgenomen metrage ten behoeve van recreatieve functies, zonder nadere procedures 
voor te schrijven, worden toegestaan. 
Na bet doen van de ooderzoeken in bet kader van de m.e.r. is geconcludeerd dat bet planaltematief 
van bet bestem.min~plan op enkele aspecten aangepast diende te worden. Deze aanpassingen zijn 
voomamelijk voortgekomen uit bet bezonnings- en windonderzoek. Dat is dan ook de reden waarom 
voomameliJk deze onderzoeken aan bod zullen komen in de toelichting van bet bestemm.ingsplan. 

Bezonning en wind 
De bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt zijn in het kader van de m.e.r. onder andere 
getoetst op bezonningsaspecten, wind.hinder en windgevaar. 

De hoogte, de situering van en de afstand tussen de verscbillende hoogteaccenten dienen zodanig te 
zijn dat er van de gebouwen geen onevenredige schaduwwerking en windhinder uitgaat naar het 
otnliggende gebied. Aangezien de situering van de hoogteaccenten op grond van dit 
bestemmingsphn op bepaalde punten nog variabel is gehouden en ook de voungeving van de 
bebouwing van invloed kan zijn op de bezonning en windhinder, beeft er onderzoek plaatsgevonden 
op meerdere bebouwingsvarianten, teneinde de effecten van bezonning op de omgeving in beeld te 
brengen. Bij deze onderzoeken is, indien er in bet plan sprake is van variabele bouwhoogten, 
uitgegaan van een onderzoek:sopzet, waarbij de te verwachten negatieve effecten van bezonning op 
bet omliggende gebied bet grootst worden verondersteld. 

De onderzochte varianten zijn de volgende; 
o De autonome situatie (nulaltematief I referentie kader). 

o Renovatie altematief (op basis van het in 2002 ingediende voorstel). 

o Planaltematief met plan.variant A (nieuwbouw woontoren en ministeries van Justitie en 
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties + fase 2 met maximale bestemmingsplanhoogten). 

o Planaltematief met planvariant B ( een aanpassing van plan variant A: nieuwbouw woontoren 
en ministeries van Justitie en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties + fase 2 met 
geoptimaliseerde hoogten ten opzichte van de bezonning). 

Bezonning 
De verschillende alternatieven zijn onderzocht ten aanzien van de richtlijn die de gemeente Den 
Haag hanteert, betgeen betekent dat de minJmale bezonningsgrens tenrninste twee mogeJijke 
bezonningsuren per dag is in de periode tussen 19 februari en 21 oktober biJ een zonshoogte van 
meer dan 10 graden .. 

Uitkomsten 
Voor de autonome situatie en het renovatie altematief geldt dat bet meest noordelijke deel van de 
woningen aan de Turfmarkt op de l sic en de 2"• verdieping niet aan de gestelde bezonningsrichtlijn 
voldoen. Voor planvarianl A geldt dat de hele eerste en tweede verdieping van deze bebouwing en 
bet meest zuidelijke deel van de woniogen aan de turf mar.kt op de 3"e en de 46e vercfieping niet 
voldoen aan de gestelde bezonningsrichtlijn. Voor planvariant B geldt dat bet meest noordelijke deel 
van de woningen aan de Turfmarkt op de 1 sic en zde verdieping niet voldoen aan de gestelde 
bezonningsrichtlijn. 

Uit de studie blijkt tevens dat een bouwhoogte van 70 of 90 meter voor de torens in fase 2 geen 
verschil uitmaakt op de onderzoeksresultaten. 

Windhinder 
Ook voor de wind.hinder geldt dat de boogte, de situering van en de afstaud tussen de verscbillende 
hoogteaccenten zodanig d.ienen te zijn dat er stedenbouwkundig gezien, tezamen met de bovenbouw 
op de aangrenzende bouwbJokken binnen bet plangebied, een ensemble ontstaat en van de gebouwen 
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geen onevenreclige windbinder of windgevaar uitgaat naar bet omliggende gebiecl In het ka.der van 
de m.e.r. hebben er daarom onderzoeken plaatsgevonden, tenefode de effecteu van windhinder en het 
windgevaar op de omgeving in beeld te brengen. 

In het windtunnelonderzoek is voor een viertal situaties voor het hele Wijnhavenkwartier inzi.chtelijk 
gemaakt wat bet windklimaat is. Het gaat om de volgende situaties; 
o Autonome situatie (de huidige ontwikkeling) 

o Renovatie altematief (op basis van het in 2002 ingediende voorstel). 
o Planalternatief met plan variant A ( nieuwbouw woontoren en ministeries van Justitie en 

Binnenlandse zaken en Konink:rijksrelaties + fase 2 met maxim.ale bestemmingsplanhoogten 
inclusief demogelijke binnenplanse vrijstellingen voor de maximale bouwhoogte). 

o Planaltematief met planvariant B ( nieuwbouw woontoren en ministeries van Justitie en 
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties + fase 2 met geoptimaliseerde hoogten ten opzichte 
van de bezonning). 

Om de mate van windhinder te kunnen bepalen zijn de richtlijnen van de gemeente Den Haag 
gebruikt; 
o Voor windhinder: de toelaatbare jaargemiddelde windsnelheid op hoofdhoogte 
o Voor windgevaar: het aantal uur per jaar dat de uurgemiddelde windsnelheid meer dan 14.4 

m/s bedraagt op hoofdhoogte. 

Reh r · . dhi d 1 t amen wm n er gemeeute D H en aa2 
Categorie Functie Maximale jaar-gemiddelde 

windsnelheid (m/s) 
T Doorloon!!ebied 3.2 
II Slenterirebied 2.4 
m Verbliifsirebied kort 1.9 
IV Verblijfsgebied Jang 1.8 

Voor windgevaar is het criterium een overschrijding van de uurgemiddelde windsnelheid van 14.4 
mis bedraagt op hoofdhoogte: 
o Max.imaal 90 uur per jaar voor categoric I t/m IV. 
o Maximaal 45 uur per jaar voor hoofdgebouwingangen. 

Het plangebied valt met uitzondering van gebouwingangen in categorie I, doorloopgebied. Het is een 
langzaam verkeersgebied waar ook gefietst mag warden, dat als aanloop- en verbinding'igebied 
fungeert tu~en bet station en bet stadshart. Het gebied heeft in de voorschriften dan ook een 
verkeersbestemming gekregen, te weten "Langzaamverkeersgebied". Hierin is echter ook een 
railverbinding toegestaan en tot slot mag ook bezorgend verkeer ter plaatse komen laden en lossen. 
Alleen bij de gebouw-ingangen geldt de richtlijn voor slentergebied, dat is categorie II volgens de 
richtlijnen. 

Uitkomsten 
De richtlijn dle geldt voor een doorloopgebied wordt rowel in de autonome situatie als bij bet 
renovatie- en planalternatief niet overscbreden. Voor de autonome situatie en het renovatie altematief 
geldt dat er op cen punt in bet plangebied een situatie in categorie II ontstaat waarbij op 
bouwplanniveau een hoger jaargem.iddelde voorkomt dan de richtlijn voorschrijft. Planvariant A 
geoeree11 op bouwplanniveau een verslechtering van het windklimaat bij de entree van de ministeries 
en bij de gebouwingang aan de Turfmarkt. Hetzelfde altematief met een bouwhoogte conform de 
binnenplanse vrijstelling zorgt voor nog een derde entree met windklimaat verslechtering. 
PJanvariant Bis een positieve aanpassing van planaltematief A. Er wordt in clit model op 
bouwplanniveau alleen een lichte overschrijding op een van de meetpunten in categorie ll 
geconstateerd. 
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Het criterium voor windgevaar wordt in geen enk.ele van de gem.eten configuraties overschreden. 
Het verbogen van de torens van 70 naar 90 meter heeft een verhoging van de jaargemiddelde 
windsnelheid van circa 10% tot gevolg in de directe om,geving. 
Het verhogen van bouwblokken van 40 naar 50 meter heeft een verhoging van de jaargemiddelde 
windsneJheid van circa 5% tot gevolgin de directe omgeving. Dit beeft geen overschrijdingvan de 
grenswaarden van de richtlijn tot gevolg. 

Doordat de uiteindelijke situering en vormgeving van de bebouwing -met name in fase II - nog 
onbekend is, is in bet bestemmin~plan een nadere eisen regeling opgenomen, op grond waarvan kan 
worden verlangd dat bij concrete bouwpJannen wordt aangetoond dat ten aanzien van de bezonning 
en windhinder een aanvaardbare situatie ontstaat. Het aspect van bezonn.ing en windhinder is 
uiteindelijk onderdeel van een brede afweging, zo kan bet voorkomen dat wordt afgeweken van de 
richtlijnen als de totale belangenafweging daartoe aanleiding geeft. 

Korte beschrij\'ing resultaten 
Als gevolg van de plannen voor bet Wijnhavenkwartier zijn er geen belangrijke nadelige 
milieueffecten te verwachten. Dit komt doordat bet plangebied nu ook stedelijke functies herbergt 
met verkeersaantrekkende werking. 
Omdat bet renovatiealternatief een kleiner programma huisvest en in mindere mate eeu stedelijke 
mi.x en verdichting creeert, voldoet bet renovatiealtematief aan meer milieurichtlijnen dan bet 
plar.alternatief en geven de uitkomsten van de onderzoeken onder andere aan dat het planaltematief 
voor de voornaamste wijzigingen in de verskeersintensiteit zorgt ten opzicbte van bet 
renovatiealtematief. Het planaltematief voldoet daarentegen meer aan de Haagse ambities voor bet 
gebied en duurzaamheid is gemakkelijker te bewerkstelligen in deze variant. 

Meest milieuvriendelijkalternatief (MMA) voor het plan- en het renovatiealternatief. 
Op grond van de Wet milieubebeer is in elk MER een beschrijving van het zogenaamde meest 
milieuvriendelijk altematief verplicht. Dit is bet altematief waarbij de beste bestaande 
mogelijkheden ter beschertning van bet milieu worden toegepast. De mogelijkheden om binnen de 
gegeven kaders tot een milieuvriendelijke inrichting te komen zijn in dit MER vanaf bet begin bij de 
uitwerking van de altematieven betrokken. 
Voor beide altematieven (planaltematief en renovatiealtematief) is gekeken hoe ze vanuit 
milieuoogpunt geoptimaliseerd kunnen worden. Daarmee zijn in feite twee meest milieuvriendelijke 
altematieven ontwikkeld. Door beide altematieven te optimaliseren, wordt milieu gelijkwaardig in 
beide alternatieven meegenomen en maakt dit de afweging op dit punt z.orgvulidiger en 
transparanter. 

Bij het MMA gaat het om de volgende maatregelen; 
• Eeo maximum programma vaststellen, 
• Het verkeerscirculatieplan effectueren, 
• Goede toegankelijke fietsenstallingen creeren, 
• Een interne ontsluiting voor de parkeergarages organiseren, 
• OV·gebruik stimulcren, 
• Milieu optimalisatie in woon- en Jeefmilieu concretiseren, 
• Daar waar mogelijk geluidreducerend asfalt gebruiken, 
• Duurzamer ontwerp en gebruik van bebouwing, 
• Intensief ruimtegebruik toep~seo (is in planaltematief reeds gedaan en in renovatie altematief 

niet wenselijk vanwege de aantasting van bet karakter van dit altematief), 
• Maatregelen toepassen voor een beter binnenmilieu in gebouwen, 
• Gebrui.k duurzaam materiaal, 
• Energie gebruik verlagen. 

Het MMA is een alternatief met aanpassingen op bet ontwerp en gebruik van de bebouwing en 
omgeving waardoor het milieu beter bescbermd kan worden. Bij bet uitwerken van bet 
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bestemmingsplan is bekeken op wel.ke wijze bet MMA k:an worden geopti.maliteerd. Hierbij zijn 
bepaalde bouwstenen uit bet MMA meegenomen, waarbij dit dan ook bescbouwd is in bet licht van 
de meest recente jurisprudentie o.a. ten aanzien van de lucbtkwaliteit. Dit betreft onder meer 
mogelijke aanpassingen op het gebied van de verkeersafwikkeling. De belangrijkste wijziging in dit 
verband is openstelling van de busbaan tussen het Prins Bemhardviaduct en de kruising 
Scbedeldoeksbaven/Ammunitiehave:n/Oranjebuitensingel/Zwarteweg voor gemotoriseerd verkeer 
(zie bjj 3.6.2). Deze openstellingleidt tot een verandering van de verkeersstromen in de omgeving 
van bet bouwplan, met name voor het bestemming.werkeer naar fase 1 (locatie Zwarte Madonna), dat 
anders de "omrijdbewegingen11 vanaf het buidige Prins Bemhardviaduct via de Ammunitiehaven 
naar de Scbedeldoeksbaven zou moeten maken. De onderzoeksrapporten ten behoeve van lucht en 
geJuid zijn daarop in bet kader van bet voortscbrijdende planproces aangevuld. 

Conclusie 
Uit bet MER Jean worden opgemaakt dat er zowel bij de uitvoering van bet planaltematief als het 
renovatfoalternatief voor het Wijnhavenkwartier geen belangrijke nadeJige milieueffecten.zijn te 
verwachten. Dit komt doordat bet plangebied nu ook stedelijke functies berbergt met 
verkeersaantrekkende wer.king. Bij het renovatiealtematief zijn de milieueff ecten voor wat betteft 
geluid en Jucht enig;zins geringer dan bij het planalternatief, hctgeen te wijten is aan bet k:leinere 
programma voor kantoren en stedelijke functies. Als gevolg biervan dient een dee! van bet 
programma bij bet renovatiealtematief wel noodzakelijkerwijs elders te worden gerealiseerd met alle 
daaraan verbonden milieugevolgen. Doordat deze milieueffecten sterk afhankeliJk zijn van de alsdan 
aan te wijzen specificke locatie, is daarover in bet MER geen - gcneriek - oordeel gegeven. 

Op basis van de bevindingen die in bet kader van bet MER ten aanzicn van bet Wijnhavenkwartier 
zijn vastgelegd, kan mit.sdien warden opgemaakt dat bet planalternatief alsook renovatiealtematief 
vanuit de onderzochte milieubelangen ten uitvoer kunnen worden gebracbt. 

Het ontbreken van belangrijke nadelige milieueffecten en bet geringc onderscheid tussen de 
onderzocbte altematieven voor wat betreft de ter plaatse te verwachten milieueffecten hebben er toe 
geleid dat de keuze om bet planaltematief in bet bestemmingsplan uit te werken vooral is ingegeven 
door de significante ruimtelijke voordelen die bij bet op deze wijzc uitvoeren van de 
planontwikkeling te behaleo zijn. Het planaltematief voldoet vanuit bet voorgestane beleid tot 
ontwikkeling van een intemationaal knooppunt van wonen, wcrken en voorzieningen, waarbij een 
groat scala van vervoerswijzen samenkomen in veel grotere mate aan de provincia1e1 

stadsgewestelijke en gemeentelijke doelstelling tot verdichting dan bet renovatiealtematief. De 
stedenbouwkundige structuur wordt door de beperkte kwaliteitsslag in bet renovatiealtematief 
beduidend minder grondig aangepakt. Het planalternatief biedt bovendien meer mogelijkheden om 
het hele gebied inclusief de openbare ruimte in kwalitatieve zin te verbeteren. Oak in relatie tot de 
hoogbouwvisie voldoet bet planaltematiefbeter aan de hiedn gebanteerde uitgang;punten dan het 
renovatiealternatief. Het planaltematief kent een variatie aan in de richting van bet Centraal Station 
oplopende bouwhoogtes, waardoor de historische skyline en bet Bescbermd Stadsgezicht worden 
gerespecteerd. Tot slot biedt bet planalternatief in ruimtelijke opzicbt betere mogelij.kheden om de 
Rivierenbuurt weer te verbinden met dit gedeelte van de stad. 

Afgezien van de ruimtelijke aspecten biedt bet planaltematief vanuit een ander milieuperspectief 
dan in bet kader van bet MER is onderzocbt, meer mogelijkbeden dan bet renovatiealtematief om te 
voJdoen aan de ambitjes, die zijo opgenomen in de Contourennota Tien voor Milieu. Dit komt 
omdat in bet planaltematief, in tegenstelling tot bet renovatiealtematief, niet voorgebouwd behoeft 
te worden op bestaande systemen. 

Een ander belangrijk gegeven is dat er door de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken 
eisen zijn gesteld ten aanzien van de plek (binnen bet bestuurscentrum) van vestiging. Verder 
willen de ministeries gezamenlijk gehuisvest worden met het oog op de nauwe inboudelijke 
samenwerking op bela:ngrijke beleidsterreinen. Door de gecombineerde huisvesting van de 
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ministeries en overige dependances kan de flexibiliteit van de huisvesting Worden vergroot, de 
onderlin~ uitwisselbaarbejd worden verbeterd en zijo Iagere personele huisvestings- en 
e~1oitatiekosten haalbaar doordat van geumenlijke voorzieningen gebruik kan worden gemaakt. 
Op basis van een hernieuwd locatieonderzoek van maart 2006 zijo diverse locaties onderzocht aan 
de hand van een zevental criteria, te weten: programmatoets, stedelijke k.waliteit, representatie, 
nabijheid Binnenhof, bereikbaarheid, tijdspad en uitvoerbaarheid. Ten aanzien van de 
programmatoets scoort alleen de locatie van de Zwarte Madonna positief gelet op bet feit dat hier 
beide ministeries kunnen worden gehuisvest met een combinatie van stedelijke voorzieningen. Ten 
aanzien van de alsdan resterende toetsingscriteria kennen alle locaties met uitzondering van de 
locatie van de Zwarte Madonna ook minstens nog een andere negatieve score. Vanuit 
bedrijfseconotnische en programmatiscbe doelstellingen gaat ook in dit opzicht de voorkeur uit 
naar bet planaltematief boven bet renovatiealternatief. 

Met deze uitkomst en na optimalisering van het planalternatief oaar aanleiding van het wind- en 
bezonningsonderzoek, is planvariant B als meest geschikte variant van bet planalternatief naar voren 
gekomen. Deze variant is dan ook uitgewerkt in dit bestemmingsplan. 
De bouwmogelijkheden van bet bestemmingsplan dat eind 2003 voor de herontwikkeling van het 
Wijnhavenkwartier is vastgesteld, zijn daarmee veranderd. 
Het gaat daarbij om de volgende veranderingeo; 
* Het deel van het bebouwingsvlak dat tot 40 meter bouwhoogte gebouwd mag worden in 

fase 2, is verkleind. 

* 
* 

* 

Het torenvlak aan de Turfmarktzijde van fase 2 is versmald. 
De bezonning van de woningen aan de Turfmarkt wordt verbeterd middels een schuin 
oplopende bebouwingshoogte aan de noordzijde van fase 2. 
Er vindt een volume verschuiving plaats richting bet theater voor een beter evenwicht in 
bouwmassa. 
Naast de toren aan de Turfmarkt is direct een bouwboogte van 40 m toegestaan. 
De zone waarbij Diet in de bebouwingsgrens gebouwd hoeft te worden is aangepast bij 
fase 1 (K +GD+ Wo) en fase 2. 

Naast het aanpassen van de bouwmogelijkheden, heeft het m.e.r. onderzoek ook op andere punten 
nog geleid tot aanpassingen van bet bestemmingsplan. Het gaat daarbij om de volgende 
veranderingen: 
* De verdeling van parkeermogelijkheden is verbeterd door betere spreiding van parkeren in het 

gebied en deels in om.liggende garages. 
* 

* 

De verandering in de verkeerscirculatie ten gevolge van de openstelling van de busbaan 
tussen bet Prins Bernhardviaduct en de kruising 
Scbedeldoekshaven/ Ammunitiehaven/Oranjebuitensingel/Zwartcweg voor gemotoriseerd 
verkeer (zie bij 3.6.2). 
Het toepassen van geluidwerend asfalt op de ventweg van de Schedeldoekshaven. 
Met mogelijk aanwezige middelboge arcbeologische waarden wordt rekening gehouden. In de 
openbare ruitnte ten noordwesten en zuidoosten van het mioisterie van Justitie zijn 
waarschijnlijk nog arcbeologische waarden aanwezig: hier liepen ooit de kanalen van de 
Turfmarkt/Houtmarkt en van de Schedeldoekshaven. Bij nieuwbouw op deze plekken (fase 2) 
zal archeologisch vervolgonderzoek gedaan worden. 

Evaluatieprogramma 
Artikel 7.39 van de Wet milieubebeer schrijft voor dat de gemeente onderzoek moet verrichten naar 
de feitelijk optredende milieugevolgen. Op grond van artikel 7.37 moet bet bevoegd gezag bij het 
vaststellen van bet bestemmingsplan de termijn(en) en de wijze waarop bet onderzoek wordt 
uitgevoerd, bepalen. Voor bet onderhavige plan wordt er voor gekozen om aan te sluiten bij 
bestaande monitoringssystemen en gemaa.kte afspraken. 
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Verkeer en verkeersgerelateerde milieueffecten 
De berekeningen van de te verwachten verkeersintensiteiten zijn gebaseerd op kengetallen. Op basis 
biervan zijn ook luchtkwaliteit en geluidsbelasting berekend. Regelmatig worden in de gemeente 
verkeerstellingen uitgevoerd. De aldus beschikbaar komende gegevens zu.llen gelegd worden naast 
de gegevens die in bet MER zijn gepresenteerd. Ingeval de verkeersintensiteiten blijken af te wijken 
van de voorspelde intensiteiten, zal een herbeoordeling van de voorspelde lucbtkwaliteit en 
geluidsbelasting plaatsvinden. 

Hinder tijdens de bouwfase 
Teneinde hinder in de bouwfase te minirnaliseren zullen er in de af te geven opbreekvergunningen 
voorwaarden kunnen worden opgenomen. Daarnaast viodt regelmatig overleg plaats met bewoners 
en ondememers, waarbij dit aspect ookwordt betrokken. 

In bet kader van bet MER zijn enkele maatregelen te benoemen waarvan de uitvoering uit oogpunt 
van milieu dieot te worden nagestreefd. Het betreft de volgende, maatregeleo: 

verkcerstechnische voorzieningen treffen op de Schedeldoekshaveu om verkeersopstoppingen te 
voorkomen. BijvoorbeJd een verkeersregelinstallatie of in- en uitritoonstructies; 
archeologiscb onderzock uitvoeren in bepaaJde delen van bet plangbied in bet kader van bet 
bouwrijpma.ken; 
maatregeJen ter verbetering van de luchtkwaliteit; 
uitvoering maatregelen Verkeerscirculatieplao; 
maatregelen ter voorkoming van geluidsbinder voor bewoncrs in en om bet plangebicd. 

De biervoor genoemde maatregelen kunnen met uitwndering van bet benodigde archeologisch 
onderzoek nict door middel van bet bestemmingsplan worden af gedwongen omdat daarvoor geen 
besluitvorming op grond van of kracbtens planologische regelingen is vereist, danwel omdat de 
ruaauegeleu planoven.iijgeuue i:ITec.;ii::n ieweegbrengen en daarom in groter verband moeten worden 
beoordeeld. In de toelichting van het bestemmingsplan is ten aanzieo van archcologie aangegeven 
dat er nader arcbeologiscb onderzoek moet plaatsvinden, voorafgaand aan de werkzaamheden in de 
openbare ruimte aan weerszijden van het ministerie van Justitie. 

4.3 (;eiuid 
Uit een oadere uitwerking van de verkeersafwikkeling is gebleken dat bet bestemmingsverkeer 
efficientcr van en naar bet plaogebied is te begeleiden. Het bestemmingsverkeer kan gebruik ma.ken 
van de reeds bestaande afrit en oprit voor de bussen, waardoor een vrij directe verbinding vanaf bet 
Prins Bemhardviaduct naar bet Wijnhavenkwartier en vice versa ontstaat. Op deze wijze kan bet 
bestemmingsverkeer via een kortere route op bet hoofdwegennet worden aangesloten. Hiermee 
wordt ook recht gedaan aan een van de uitgangspunten van bet Milieueffectrapport, namelijk dat 
bezien moet worden of er uit milieuoogpunt aanvullende maatregelen mogelijk zijn in bet kader van 
bet Meest Milieuvriendelijke Altematief. 

Aangezien veranderingen in de verkeersafwikkeling bebben geleid tot andere verkeersintensiteiten 
op de verscbillende wegvakken in en nabij het plangebied zijn nieuwe akoestiscbe berekeningen 
uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn vervolgens in een (hierop aangepast) akoestisch rapport 
verwerkt. In het gewijzigde rapport, met nummer V.2005.1433.02.ROOl is door DGMR onderzoek 
verricht naar de geluidsbelastingen ten gevolge van rowel bet wegverkeer als het railverkeer. 

Bij deze berziening van bet bestemming.5plan is een dergelijk onderzoek voorgeschreven in verband 
met de bouw van wooingen en onderwijsvoorzieningen in bet Wijnhavenkwartier. Doel van bet 
onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting ten gevolge van bet wegverkeer in het jaar 2016. 
Omdat de exacte invulling van de functies nog niet beke.nd is, z.ijn zowel voor woningen en 
onderwi_jsvoorzieningen de equivalente geluidsniveaus en etmaalwaarden berekend. De 
maatgevende weg is bepaald op basis van de etmaaJwaarde. De onderzoeksplichtige wegen ten 
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behoeve van het onderzoek zijn de Amsterdamse Veerkade, Ammunitiehaven, de 
Scbedeldoekshaven, bet Pr. Betnhardviaduct, de Oranje Buitensiogel, de Zwarteweg en bet Spui. De 
rijsnelheid op deze wegen is 50 km/uut. Het wegverkeer op de Kalvermarkt is buiten beschouwiog 
gelaten, omdat de Kalvermarkt als 30 km/uur gebied is ingericbt, waardoor deze weg niet onder de 
werking van de Wet geluidhinder valt. Het wegdek bestaat voor Amsterdamse Veerkadef 
Ammunitiebaven, Schedeldoeksbaven, Pr. Bernhardviaduct en bet Spui uit fijn asfalt. De 
wegdekverbarding van de Oranje Buitensingel en de Zwarteweg is klinkers. Het wegdek van de 
parallelweg van de Schedeldoekshav~ tussen Zwarteweg en Nieuwe Haven (zijde Wijnhaven), 
wordt uitgevoerd in geluidsarm asfalt, een zgn. dunne deklaag l Bij bet maken van de berekeningen 
is hiermee rekening gehouden. 

Voor nieuwe woningen aan een bestaande weg in stedelijk gebied geldt een voorkeursgrenswaarde 
van 50 dB(A) en een maximaal toelaatbare bogere grenswaarde van 65 dB(A). De 
geluidsbelastingen worden aan deze grenswaarden getoetst na aftrek volgens artikel 103 van de Wet 
geluidhinder. Deze aftrek is op grond van een te verwacbten verlaging van de geluidsemissie van 
motorvoertuigen en is in artikel 6 van het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 
vastgelegd. De afttek bedraagt in dit geval 5 dB(A) omdat de wegen in en/of om bet plangebied 
stedelijke wegen zijn met een maximum snelheid minder dan 70 km/uut. 

In tegenstelling tot bij bet wegverkeer zijn de regels voor het tramverkeerlawaai niet vastgesteld in 
de Wet geluidhinder. Bij het bepalen van de geluidwerende gevelmaatregelen wordt door de 
gemeente echter wel rekening gehouden met het tramverkeerlawaai, alsmede met de gecumuleerde 
etmaa1waarden ten gevolge van alle wegen en bet tramverkeer. 

De berekeningen van bet railverkeerlawaai zijn uitgevoerd volgens de standaard rekenmethode Il 
van de Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai volgens artikel 23 van bet Besluit 
Geluidhinder Spoorwegen. Voor bet wegverkeerlawaai zijn de berekeningen uitgevoerd volgens de 
standaard rekenmethode II ''Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 200211 volgens artikel 
102 van de Wet geluidhinder. 

De maximaal berekende geluidsbelasting in 2015 ten gevolge van bet railverkeer is 54 dB(A). De 
voorkeursgrenswaarde van 57 dB(A) wordt niet overschreden. 

Op basis van bet verrichte geluidsonderzoek is vastgesteld dat voor wegverkeer op een locatie de 
maximale ontheffin~waarde in bet jaar 2016 wordt overschreden. Jn de ouderstaande tabel zijn de 
geluidsbelastingen t.g.v. wegverkeer van de maatgevende weg op de betreffende locatie en boogtes 
vermeld. De vermelde waarden zijn inclusief de aftrek van 5 dB(A) confotm. artilrel 103 van de Wet 
geluidhinder. 

Locatie: geveJ Scbedeldoeksbaven, direct gelegen naast beoordeling5boogtes 

Lucent danstbeater t/ml0.5 m 13.5m 

Weg: Amsterdamse Veerkade/ Scbedeldoekshaven I 66 dB(A) 65 dB(A) 
Ammunitiehaven I Bernbardviaduct 

Ter plaatse van de locatie en op de beoordeling5hoogtes waarop de maximale ontheffin~waarde 
wordt overschreden, zijn woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen niet toegestaan, tenzij 
een dove gevel wordt toegepast. Dit is als zodanig ook in de voorscbriften vastgelegd. 
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.Jlogeregrenswaarde 
De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt na de wettelijke aftrek van 5 dB(A) conform artikel 
103 van de Wet geluidhinder op bet meerendeel van de plaatsen overschreden. 

Ten aanzien van de locatie "Kantoren, Gemengde doeleinden en Wonen" wordt de maximale 
gevelbelasting bepaald door bet wegverkeer op Amsterdamse 
Veerkade/ Ammunitiehaven/Scbedeldoekshaveo/Prins Bernhardviaduct . De geluidsbelasting 
bedraagt, rekening houdend met de bierboven genoemde aftrek, ten gevolge van de 
Zwarteweg/Oranjebuitensingel maximaal 64 dB(A). 

Ten aanzien van de bestemming "Gemengde doeleinden en Wonen11
, grenzend aan de bestemming 

"Kantoren, Gemengde doeleinden en Wonen" wordt de maximale gevelbelastiog bepaald door bet 
wegverkeer op de Amsterdamse Veerkade/ Ammunitiehaven/Schedeldoekshaven/Prins 
Bernhardviaduct. De geluidsbelasting bedraagt, rekening houdend met de hierboven genoemde 
aftrek, ten gevolge van de Amsterdamse Veerkade/Ammunitiehaven/Scbedeldoekshaven/Prins 
Bernhardviaduct maximaal 64 dB(A). Ten aanzicn van de bestemming "Gemengde doeleinden en 
Wonen", grenzend aan het Lucent danstheater wordt de ma.ximale gevelbelasting bepaald door bet 
wegverkeer op de Amsterdamse Veerkade/ Ammunitiehaven/Scbedeldoekshaven/Prins 
Bernhard viaduct. De gevelbelasting bedraagt, rekening houdend met de hierboven geooemde aftrek, 
ten gevolge van de Amsterdamse Veerkade/ Ammunitiehaven/Scbedeldoekshaven/Prins 
Bemhardviaduct maximaal 66 dB(A) tot een hoogte van 13.5 m. Ter plaatse van de locatie en op de 
beoordelingshoogte waarop de ma;timale ontheffing5waarde (zijnde 65 dB(A) volgens de Wet 
geluidhinder wordt overschreden, alsmede de lagere verdiepingen, zijn woningen of andere 
geluidsgevoelige bestemmingen niet toegestaan, tenzij een dove gevel wordt toegepast. V oor deze 
locatie is een ontheffing aangevraagd van 65 dB(A); 7.ijnde <ie ma~imaal te verlew~n 
ontheffinpaarde, ten gevolge van het wegverkeer op de Amsterdamse 
Veerkade/ Ammunitiehaven/Schedeldoekshaven/Prins Bembardviaduct. 

De overschrijding van de voorkeursgtenswaarde kan niet warden voorkomen door maatregelen te 
neroen aan de bron of in bet overgangsgebied. De bron is niet bemvloedbaar. Toepassing van een 
geluidsscberm of geluidswal is niet mogelijk, omdat de bebouwing on.middellijk aan de weg is 
gelegen. Gelet hierop kan in verband met deze overschrijding op verzoek een hogere grenswaarde 
worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten zijn verzocht om tijdig voor de 
vaststelling van het bestemmingsplan een hogere grenswaarde op de gevels van de betreffende 
gebouwen vast te stellen. 

4.4 Lucht 

4.4.1 Algemeen 
In de nabijheid van wegen kan sprake zijn van lokale luchtverontreiniging als gevolg van de uitstoot 
van wegverkeer. Deze luchtverontreiniging kan negatieve effecten op de gezondheid van de mens 
bebbeo. 
Als gevolg van planontwikkelingen kunneo wijzigingen optreden van de verkeersintensiteit en/of 
samenstelling op de wegen binneu of in de directe omgeving van het plangebied, waardoor een 
planontwikkellng invloed kan hebben op de ter plaatse beersende luchtkwaliteit. 
Planontwikkelingen moeten daarom getoetst worden aan de regels zoals die zijn gesteld in het 
Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005). 
Als onderdeel van die regels zijn in bet Blk 2005 onder andere grenswaarden voor diverse 
luchtverontreinigende stoffen opgenomen. 
In relatie tot de bijdrage van verkeer aan de lucbtkwaliteit zijn met name de grenswaarden voor N02 
en PMlO van belang. 
De grenswaarden uit bet Bllc 2005 voor deze stoffen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. 
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Tabel 4.4.1. Grenswaarden ( redeelteliik) Blk 2005 

Component 
Van 

Grenswaarden Toegestane aantal overschrijdingen I jaar 
kracht 

40 µg/m3
; -

Fijn stof Heden 
jaargem.iddelde 

(PM10) 50 µg/m3
; 

35 
24-uurgem.iddelde 

40 µg/m3
; -

2010 
Stikstofdioxi jaargem.iddelde -
de(NCi) 

Heden 
200 µg/m3

; 18 
uurgemiddelde 

In 2006 geldt voor de jaargem.iddelde N02-concentratie een plandrempel van 48 µg/m3
• 

4.4.2 Verkeersafwikkeling 
Op basis van advies uit het milieueffectrapport (MER) bee.ft een nadere uitwerking plaatsgevonden 
van de verkeersafwikkeling in en rond het plangebied. 

In rie huidige ver.keerssituatie moet, met name bet bestemmingsverkeer naar Fase 1 (locatie Zwarte 
Madonna) de "omrijdbewegingen" maken vanafhet Prins Be.mhardviaduct via de Ammunitiehaven 
naar de Schedeldoeksbaven. Vanuit Fase 1 rijdt bet verkeer via de Schedeldoekshaven naar de oprit 
van het Prins Bernhardviaduct. Teneinde de situatie rood de luchtkwaliteit zo gunstig mogelijk en de 
verkeersafwikkelinwverkeershinder op en langs de nabijgelegen wegvakken zo beperkt mogelijk te 
laten zijn moesten "omrijdbewegingen'' zo veel mogelijk worden voorkomen. 

In de realisatieperiode van Fase 1 zal bet bouwverkeer gebruik gaan ma.ken van de huidige busbaan 
(afrit en oprit) tussen bet Prins Bembardviaduct en de kruising 
Schedeldoekshaven/ Ammunitiehaven/Oranjebuitensingel/Zwarteweg, waardoor voor dit 
bouwverkeer een vrij directe verbinding vanaf bet Prins Bembardviaduct naar het 
Wijnhavenkwartier en vice versa ontstaat. 
Na realisatie van Fase 1 (in 2010) za1 ook bet parkeerverkeer naar de nieuwbouw op de plek van de 
Zwarte Madonna op deze wijze via een kortere route op bet hoofdwegennet worden aangesloten. 
Hierdoor word en de eerder genoemde "omrijdbewegingen" voorkomen. 

4.4.3 Onderzoek 

De bovengenoemde veranderingen in de verkeersafwikkeling hebben op een aantal wegvakken 
geleid tot andere verkeersintensiteiten dan in bet eerdere luchtkwaliteitsonderzoek (9 mei 2006, 
TAUW) ten behoeve van de MER zijn aangehouden. Er is derhalve onderzoek uitgevoerd naar de 
luchtkwaliteit, gebaseerd op deze nieuwe verkeerssituatie. 

De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport "Bestemmingsplan 
Wijnhavenkwartier, Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit" van November 2006 (Rap.m. 
10.10.2006.EB), dat a1s bijlage is toegevoegd. 
Het onderzoek is uitgevoerd met bet programma Geoair, versie 1.42. Het rekengedeelte van dit 
program.ma bestaat uit bet CAR Il berekenin~progranuna, versie 5.0 (VROM!fNO, maart 2006). 
Dit programroa bcrekent concentraties van lucbtverontreiniging in binnenste<lelijke 
verkeerssituatics, met als doel na te gaan voor welke wegsegmenten sprake is van een overschrijding 
van de grenswaarden. 
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Bij bet berekenen van de luchtkwaliteit worden, alvorens te toetsen aan de grenswaarden, in de regel 
verscbillende componenten bij elkaar opgeteld: 

het achtergrondniveau 
de emissiebijdrage van lokale vaste bronnen zoals fabrieken e.d. 
de emissiebijdrage van het (weg)verkeer. 

Er zijn binnen bet plangebied of in bet gebied rondom de planontwikkeling geen lokale vaste 
bronnen aanwezig met een significante emissiebijdrage, zodat bij de bepaling van de luchtkwaliteit 
alleen de emissiebijdrage van bet wegverkeer bij de achtergrondconcentratie is opgeteld. 

De luchtkwaliteit is berekend op de rand van de weg en de stoep langs de maatgevende wegvakken 
in en nabij bet plangebied. In bet geval dat een stoeprand verder is gelegen dan 4 meter uit de as van 
de dichtstbijzijnde rijstrook is de lucbtkwaliteit berekend op die 4 meter. 

De uitvoering van de planontwikkeling zal gefaseerd plaatsvinden. Zo zal fase 1 naar verwachting 
niet eerder dan bet jaar 2010 zijn gerealiseerd en fase 2 naar verwachting niet eerder dan bet jaar 
2015. 
De bestemmingsplanperiode is van 2006 tot 2016. Het jaar 2016 is echter niet beschikbaar in de 
luchtberekeningsmodellen, zodat de verkeersgegevens voor 2016 zijn gebruikt in bet 
berekeningsmodel voor 2015. 

4.4.4 Resultaten 
Io onderstaande tabellen zijn deze berekeningsresultaten langs de onderzochte wegvakken voor de 
stoffenPMlO (jaargemiddelde en 24-uursgemiddeldelwaarde) en N02 (iaargemiddelde) 
weergegeven. 
Tussen haakjes staan de resultaten voor de autonome ontwikkelingweergegeven. 

Tabet 4.4.2: Fijn stof (jaargemiddelde) 
Jaargemiddelde concentratie in itg/m:J 

ID Straat/wei?Vak 2006 2010 

1 Spui 1 25 23 (23) 
2 Soui2 23 22 (22) 
3 Amsterdamse Veerkade 33 28 (28) 
4 Schedeldoekshaven 1 28 25 (25) 

6 Ammunitiehaven 1 27 25 (25) 
7 Schedeldoeksbaven 2 28 25 (25) 
9 Ammunitiehaven 2 27 24 (24) 

10 Schedeldoekshaven 3 26 24 (24) 
13 Schedeldoekshaven 4 26 24 (24) 
16 Schedeldoekshaven 5 26 24 (24) 
20 Ammunitiehaven 3 29 26 (26) 
23 Ammunitiehaven 4 28 25 (25) 
24 Bemardviaduct 23 22 (22) 
25 Lekstraat 31 28 (28) 
26 Oraniebuitensin2cl 23 22 (22) 
27 Zwartcwe2 24 22 (22) 
28 Fluwele11burnwal/Heren2racbt 24 23 (23) 
29 Bezuidenhoutseweg 1 27 25 (25) 
30 Bezuidenhoutsewes.? 2 27 25 (25) 
31 Kalvermarkt 1 24 22 (22) 
32 Kalvermarkt 2 23 22 '22) 

Overscbrijdingen van een grenswaarde uit bet Blk 2005 zijn met een .grijze achtergrond 
weergegeven. 
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2015 
22 (22) 
21 (21) 
25 (25) 
23 (23) 
23 (23) 
23 (23) 
23 (23) 
23 (22) 
22 (22) 
22 (22) 
24 (24) 
23 (23) 
21 (21) 
26 (26) 
21 (21) 
21 (21) 
21 (21) 
23 (23) 
23 (23) 
21 (21) 
21 (21) 



Tabel 4.4.3: F ijn stof (24-uurs-gemiddelde) 
Aantal dagen per jaar met 24-uurgemiddelde 

concentratie l?I'Oter dan 50 uf!lrrP 

ID Straat/we~ak 2006 2010 
1 Spuil 30 24 (24) 

2 Spui2 24 20 (20) 

3 Amsterdamse Vecrkade ' 72 43 (43) 
4 Schedeldoekshaven 1 ' 43 29 (29) 
6 Arnmunitiebaven 1 41 28 (28) 
7 Schedeldoeksbaven 2 "- ·43 29 (2 9) 

9 Ammunitiehaven 2 36 26 (26) 

10 Schedeldoekshaven 3 35 25 (26) 
13 Schedeldoekshaven 4 33 24 (25) 

16 Schedeldoekshaven 5 35 26 (26) 
20 Ammunitiehaven 3 A8'1,. 31 (33) 
23 Amm.unitiehaven 4 ?iS 29 (29) 
24 Bernard viaduct 24 20 (20) 

25 Lekstraat 60 ..,,44 (44) 

26 Oraniebuitensingel 23 20 (20) 
27 Zwartewe2 24 21 (21) 
28 FluwelenburL?Wal/Herer:uffacht 26 22 (21) 
29 Bezuidenhoutseweg 1 ""' . . :!38 27 (27) 
30 Bezuidenhoutsewe2 2 It 40' <!I 28 (28) 
31 Kalvermarkt 1 24 21 (21) 
32 Kalvermarkt 2 23 20 (20) 

.. . .. ~ii" ... ~ 

Overschrtjd.ingen van een grenswaarde u1t het Blk 2005 ZlJll met een gry~ achtergrond 
weergegeven. 

Tabel 7: Stikstofdioxide (jaargemiddelde) 

2015 
20 (20) 

18 (18) 
28 (28) 

23 (23) 
23 (23) 
24 (23) 
22 (22) 
21 (21) 
20 (21) 
21 (21) 
25 (25) 

23 (23) 
18 (17) 
31 (31) 
18 (18) 
18 (18) 
19 (18) 
22 (22) 
22 (22) 

18 (18) 
17 (17) 

Jaargemlddelde concentratie in µglm3 

ID Straat/we~ak 2006 2010 
1 Spui 1 44 39 (39) 
2 Soui2 38 35 (35) 
3 Amsterdamse Veerkade 58. 49 (49) -
4 Schedeldoekshaven 1 48 42 (42) 
6 Amm.unitiehaven 1 47 42 (42) 
7 Schedeldoekshaven 2 48 42 (43) 

9 Ammunitiehaven 2 46 41 (4l) 

10 Schedeldoekshaven 3 45 39 (40) 
13 Schedeldoekshaven 4 45 39 (40) 
16 Schedeldoekshaven 5 46 '':"4;J c( 1.!I. 
20 Ammunitiebaven 3 50 * 4a1Ms1~ -
23 Ammunitiebaven 4 49 * ~(44)f 

24 Bernard viaduct 40 36 (36) 
25 Lekstraat 53 * 47 (4i7) 

26 Oraniebuitensin2el 37 35 (34) 
27 Zwartewe.Q: 38 35 (35) 
28 FluwclcnburgwaJ/Herengracbt 40 37 (36) 
29 Bczuidenhoutsewcg 1 45 [. 40 (4-0) 
30 Bczuidenboutsewe2 2 46 41 (41) 
31 Kalvennarkt 1 39 36 (36) 
32 Kalvermarkt 2 38 3.5 (34) 

Overschrijclingen van een grenswaarde uit het Blk 2005 zijn met een grijze achtergrond 
weergegeven. 
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2015 
35 (35) 
32 (31) 

'~ 4S' f 43) 
38 (38) 
38 (38) 
38 (38) 
37 (36) 
36 (36) 
35 (35) 
37 (37) 
40 (40) 
39 (39) 
32 (32) 
43 (41). ' 
31 (31) 
32 (32) 
32 (32) 
36 (36) 
36 (36) 
32 (32) 
31 (31) 



*) Op dit wegvak is sprake van een plandrempel-overschrijding. Dit betekent dat dit wegvak 
ingevolge het Blk 2005 verplicht wordt opgenomen in het gemeentelijke ActiepJan luchtkwaliteit. 
Dit plan is er op gericht om door middel van maatregelen de luchtk.waliteit op deze wegvakken 
zodanig te verbeteren, dat in 2010 zaJ zijn voldaan aan de dan geldende grenswaarde. 

4.4.5 Beoordeling 
Op een aantal plaatsen worden de grenswaarden uit bet Blk2005 overschreden, maar de 
planontwikkeling lejdt daar voor de betreff ende stoffen niet tot een vcrslechtering van de 
lucbtkwaliteit ten opzichte van de autonome ontwikkcling. 

Dit betekent dat wordt voldaan aan bet bepaalde in artikel 7, lid 3 sub a van bet Blk 2005. 
Ret Blk 2005 staat derhalve de vaststelling van bet bestemmingsplan Wijnhavenkwartier met in de 
weg. 

4.4.6 Toeko~-tige ontwikkelingen 
In Europees verband worden steeds strengere normen (EURO 4, EURO 5) opgclegd voor nieuw te 
fabriceren verbrandingsmotoren. Daardoot zal, oaarmate de jaren vorderen, een verbetering 
optreden van de lucbtkwaliteit. 

Door bet "Rij.I(' is het "Nationaal Luchtkwaliteitsplan 2004" vastgesteld (februari 2005). 
Dit plan is er op gericht om de emissies van het verkeer verder te verminderen. Als uitvloeisel van 
bet plan geldt vanaf 1juni2005 een stimuleringsregeling voor de aankoop van nieuwe dieselauto' s 
met roetfilter. Op prinsjesdag 2005 heeft bet kabinet een extra pak.ket aan maatregelen afgekondigd 
teneinde de luchtkwaliteitsproblematiek bet hoofd te bieden. 

De Provinde Zuid-Holland beeft een "Plan van Aanpak fijo stof' vastgesteld (februari 2005). 
De maatregelen uit dit plan zijn met name gericht op de industriele emis.sies (Rijnmond). 

In Haaglanden-verband is een Plan van Aanpak opgesteld voor knelpunten die zijn gelegen aan de 
rijkssnelwegen. ln dat kader is een verzoek gedaan aan de Minister van Ver.keer & Waterstaat tot bet 
invoeren van een 80 km regime voor wegvakken met een N02 of PM10 grenswaarde~ 
overschrijding. 
De Minister is inmiddels gedeeltelijk tegemoet gekomen aan dit verzoek. 

Ook de gemeente Den Haag treft maatregelen om in 2010 te voldoen aan het Besluit IuchtkwaliteH 
2005. Het betreft wegvakken waar in 2010 niet aan de grenswaarde voor N02 wordt voldaan (op 
basis van de resultaten uit de rapportages lucbtkwaliteit). Deze maatregelen zijn beschreven in het 
Plan van Aanpak luchtkwaliteit 2004-2010 (november 2004) en de Update Plan van Aanpak 2005-
2007 (12 mei 2005). Inmiddels wordt ook gewerkt aan een afzonderlijk Plan van Aanpak fijn stof. 
Ben van de specifieke maatregelen uit dit Plan van Aanpak is bet eerder gcnoemde 
Verkeerscirculatieplan (VCP) dat met name voor de wegvakken binnen en direct nabij bet 
plangebied eeo positief effect heeft op de lucbtkwaliteit. 

4.5 Bodem 
Het Wijnhavenkwartier Ugt in de historische kcm van Den Haag. In de tweede helft van de 19c eeuw 
heeft Den Haag een explosieve groei meegemaakt. Deze explosieve groei heeft voor bet centrum er 
toe geleid dat diverse watergangen gedempt werden en het centrum te maken kreeg met een 
veranderen de functie, namelijk van wonen en werken naar werkcn. Op en in de directe omgeving 
van de locatie hebben verschillende bedrijven, met bodembedreigende activiteiten, hun vestiging 
gebacl Het gaat hierbij om garages, een boekbinderij, smederij en metaalbewerkingsbedrijven. In de 
onderstaande tabel warden de bedrijven met een Hinderwetvergunning/ Wet milieubeheer 
vergunning weergeven. 
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Adres 
Turfmarkt 7 en 8 
Turfmarkt 43a 
Schedeldoekshaven 11 
Schedeldoekshaven 13a 
Schedeldoekshaven 51 
Schedeldoekshaven 60 
Scbedeldoekshaven 85-85a 
Ad res 
Zwarteweg 20 
Zwarteweg 21 
Zwarteweg 62 
Zwarteweg 69 
Zwarteweg 80 
Zwarteweg 81 

Activiteit 
garagebedrijf 
metaalbewerkingsinrichting 
uitdeuken van carrosserieen 
metaalbewerkin~inrichting 

garage 
metaalbewerk:in~inrichting 
boekbinderij 
Activiteit 
film laboratorium 
metaalbewerkingsinrichting 
bewerken kunststoffen 
smederij 
benzinebewaarplaats 
instrumentenfabriek 

Uit bodemonderweken (2003-2004) uitgevoerd in een deeJ van bet plangebied (furf.markt, 
Zwarteweg en Schedeldoekshaven (westzijde-Wijnhavenkwartier)) blijkt dat de bodem licbt tot 
matig verontreinigd is met zware metalen en PAK (teeracbtige verbindingen) Op bet overige deel 
van bet plangebied, de ministeries, is een historisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit bistorisch 
onderzoek blijkt dat dit deel van het plangebeid verdacht is voor bet voorkomen van zware metalen, 
PAK, minerale olie en oplosmiddelen. Verder is bet niet uitgesloten dat verontreinigd 
(bodem)materiaal wordt aangetroffen ter plaatse van de voormalige Nieuwe Haven. 

Uit de bodem.kwaliteitskaart gemeente Den Haag blijkt dat de bovengrond (0-0,5 m-maaiveld) in bet 
plangebied gemiddeld matig verontreinigd is met zware metalen lood en zink ea licht verontreinigd 
is met cadmium, koper, nikkel en PAK (teerachtige stoffen). In de diepere bodemlagen (0,5-2,0 m
maaiveld) worden nog licht verhoogde gehalten aan kwik, lood~ zink en PAK aangetoond. 

In de directe omgeving van de locatiezijn in bet verleden, tussen 1983-1989, in verband met diverse 
herinricbtingen en de bouw van het stadhuis ook bodemonderzoeken uitgevoeid. Uit deze 
onderzoeken blijkt dat de bovengrond ( tot ongeveer 1m-maaiveld) licht tot plaatselijk matig 
verontreinigd is met zware metal en en PAK. In de diepere grondlagen word en zeer pJaatselijk lichte 
verontreinigingen io de grond aangetroffen. In bet grondwater worden geen verontreinigingen 
aangetroffen. Terplaatse van voormalige olietanks is een sterke verontreinigingmet minerale olie 
aangetoond, deze verontreiniging is voor de bouw van bet stadhuis gesaneerd. 

4.6 Waterhuisbouding 
Locatie in relatie tot de waterstaatlamdige situatie 
Het plangebied ligt in het boezemgebied van bet hoogheemraadschap van Delfland. In dit gebied is 
bet vastgestelde waterpeil NAP - 0,40 m. Gezien de hoogteligging van bet gebied bestaan er geen 
bezwaren tegen bet voorgestane gebruik als ondermeer kantoren- en woningbouwlocatie. Wel dient 
er rekening mee te worden gehouden dat bet overtollig neerslagwater vanuit bet gebied moet worden 
opgevangen en worden afgevoerd door het boezemwatersysteem. Bij bevige neerslag zal bet 
oppervlaktewater stijgen tot NAP -0,10 m, het grondwater stijgt tijdelijk en op bet straatoppervlak 
komt tijdelijk water te staan. Het is van belang te voorkomen dat schade ontstaat aan gebouwen en 
constructies als gevolg van de genoemde vonnen van wateroverlast. Bij het ontwerp dieot hiermee 
rekeni.Qg te worden gehouden. Het waterplan van Den Haag ( een gezamenlijk beleidsplan van de 
gemeente Den Haag en bet Hoogheemraadschap) bevat een visie voor het samenhangend beheer van 
de rioleriog, oppervlaktewater, watergebonden natuur voor de middellange termijn. 
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W aterkwantiteit 
Bij nieuwe ontwikkelingen is bet beleid van Delfland dat een waterberging aanwezig is van 
325m3/ha van het bruto te bebouwen oppervlak. Het realiseren van een mogelijk tekort aan 
waterberging zal moeten plaats vinden binnen dezelfde waterstaatlrundige eenheid. In het brede 
kader van de waterberging in het binnenstedelijk gebied wordt gewerkt aan beleid voor deze 
problematiek. Met bet Hoogheemraadschap is overleg opgestart om te komen tot structurele 
oplossingeu voor een duurzaam waterbeheer binnen bet hlervoor genoemde binnenstedelijk gebied. 
In bet Wijnhavenkwartier wordt de vereiste waterberging binneo de boezem gerealiseerd. Het bruto 
oppervlak van bet projectgebied Wijnhaven.kwartier bedraagt ca. 31.537 m2. Als uitgangspunt voor 
de berekening zijn gen omen de oppervlakten die feitelijk aan wijziging onderhevig zijn. Dit 
implic.eert ccn waterbergingseis van ca. 1025 m3. Het waterbergingsgebied binnen bet project 
bedraagt ca. 300 m2 (betreft de bestaande gracbt, die voor de belft is toegerekend aan bet 
betreffemle projectgebied). Bij een maximale peilstijging van 0,20 m bellraagt de aanwezige 
waterberging ca. 7 m3. De grachtengordel waarop bet water wordt geloosd is onderdeel van bet 
boezemstelsel waartoe ook bet Wijnhavenkwartier bchoort. In de Westlandse Zoom, het deelplan 
Madestein, dat tot de zelfde boezem behoort, wordt meer boezemwater aangelegd dan noodzakelijk 
is. Het voor bet plangebied berekende tekort aan bergin,g zal daarom in bet p,roject Madestein 
warden gecompenseerd. De totale nog noodzakelijke berging bedraagt 1018 m3; gerekend met een 
max:imale stijging van 0,20 m betekent dit dat er een oppervlakte van 5090 m2 wordt gereserveerd 
ten behoeve van bet plangebied Wijnhavenkwartier. 

Waterkwaliteit 
In de 4e Nota Waterhuishouding gaat de Rijk:soverheid er voor nieuwe gebieden van uit dat bet 
grootste gedeelte van bet regenwater afstromend van verbard oppervlak niet mee_r wordt afgevoerd 
naar de rioolwaterzuiveringsinrichting, maar wordt gei'.nfiltreerd in de bodem of rechtstreek:s wordt 
afgevoerd naar bet oppervlaktcwater. 

V oor dit plan betekent dit dat bet regenwater afstromend van de schone verhardingen ( daken en 
binnenterreinen) rechtstreeks moet worden afgevoerd naar bet oppervlaktewater, aanwezig bij de 
Oranjebuitensingel. Hiertoe k.an gebruik worden gemaakt van bet in de openbare ruimte (Turfmarkt 
en Schedeldoekshaven) aanwezige regenwater-rioolstclsel. In de architectuur zullen maatregelen 
warden bevorderd die in dit kader ten goede kunnen komen aan de waterkwaliteit in het plangebied; 
met name kan hierbij worden gedacht aan bet vasthouden van water in daktuinen door bijvoorbeeld 
bet toepassen van vegetatiedaken. 

Voor bet plan geldt bet ambitieniveau "water dat siert" waarbij de beleving van bet water c.entraal 
staat. Het oppervlaktewater ziet er aantrekkelijk uit, het stinkt niet en wateroverlast wordt 
voorkomen. MogeliJk kunnen vanuit de Europese KaderrichtliJn Water vanaf 2008 aanvullende 
eisen aan de kwalitelt van bet afstromende tegenwater op het gt~chtenstelsel Worden gesteld. 

Grondwaterstanden en stromingspatroon 
Ten behoeve van de realisering van parkeerkelders in bet Wijnhavenkwartier heeft de gemeente 
onderzoek laten verricbten naar de daarvan optredende effecten op de regionale grondwaterstroming 
en de grondwaterstanden. Op 16 april 2006 heeft .IF Technology bv te Arnhem daarover 
gerapporteerd (rapport nr. 12.584/56112/HM). Uit dit aiderzoek blijkt dat de aanleg van de 
p<U'keergarage onder de eerste fase (bet nieuwe JubicompJex en de woontoren) het stromingspatroon 
in de omgeving van de parkeergarage belnvloedt. De aanleg van de parkeergarage beeft in de directe 
omgeving van die garage een grondwaterstandverandering van maxim.aal 4,5 cm tot gevolg. 
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Vergeleken met de natuurlijke grondwaterstandfluctuatie van 35 cm is dit effect ecbter 
verwaarloosbaar. Op een afstand van 140 m van de locatie bedraagt de grondwaterstandverandering 
maximaal 1 cm. Op een afstand van 160 mis er geen meetbare invloed meer van de parkeergarage 
op bet stromingspatroon. 

Veiligheid 
In bet gebied zijn geen waterkedngen aanwezig. Hiet hoeft dus geen rekening mee te worden 
gehouden, 

Ecologie 
Het gebied ligt niet in een ecologische verbinding5.ionen van rijk provincie of gemeente. Hier 
beboeft dan ook bij de inrichting geen rekening mee te worden gehouden. 

Bestemmi11gen 
Bet grachtenstelsel behoort tot het primaire watersysteem van Delfland. De functie is de afvoer van 
overtollig neerslagwater van bet gebied zelf maar ook overige boezemgebieden naar de 
boezemgemalen, van waaruit bet weer op zee kan worden afgevoerd 
Daarnaast maakt bet gracbtenstelsel deel uit van het koelwater circuit. Vanwege deze belangen is 
all!' het water pritnair de bestemm.ing Gracht (water) gegeven. Voor het overige komen bier geen 
specifieke bestenuningen voor. 

4.7 Bezonning en windbinder 
De bouwmogelijkheden die bet bestemmingsplan biedt, zijn getoetst op bezonningsaspecten, 
windhinder en windgevaar. De hoogte en de situering van de verschillende boogteaccenten dienen 
zodanig te zijn dat er van de gebouwen geen onevenredige schaduwwerking, windhinder en 
windgevaar uitgaat naar bet omliggende gebied. Aangezien de situering van de hoogteaccenten op 
grond van dit bestemmingsplan op bepaalde punten nog variabel is gehouden en ook de vonngeving 
van het bouwvolume van invloed kan zijn op de bezonning en windhinder, heeft er onderzoek 
plaatsgevonden op meerdere bebouwingsvarianten die bet bestemmingsplan en de vrijstellingen 
mogelijk maken. Hiermee zijn de effecten van bezonning op de omgeving in beeld gebracht. Bij het 
onderzoek is, omdat er in bet plan sprake is van variabele bouwhoogten, uitgegaan van een 
onderzoeksopzet, waarbij de te verwachten negatieve effecten van bezonning op bet omliggende 
gebied bet grootst worden verondersteld. 

Bezonning 
De bouwmogelijkbeden van bet bestem.mingsplan zijn oode1zocht ten aanzien van de richtlijn die de 
gemeente Den Haag hanteert. Bij deze ricbtlijn is de minimale bezon:ningsgrens voor woningbouw 
tenminste twee mogelijke bezonningsuren per dag in de periode tussen 19 februari en 21 o.ktober bij 
een zonshoogte van meer dan 10 graden. 

Uit bet resultaat van bet onderzoek bleek dat bet meest noordelijke deel van de woningen aan de 
Turfmarkt op de 1 ste en 2dc verdieping niet voldoen aan de gestelde bezonningsrichtlijn bij 
bebouwing conform bet bestemmingsplan. Uit de studie blijkt tevens dat een bouwhoogte van 70 of 
90 meter voor de torens geen verschil uitmaakt op de onderzoeksresultaten. 
Hierbij moet worden vermeld dat in de huidige situatie bet meest noordelijke deel van de woningen 
aan de Turfmarkt op de 1 ste en 2de verdieping ook niet voldoen aan de gestelde bezonningsricbtlijn. 

Windhinder en windgevaar 
Voor dit bestemming.51>lan zijn onderzoeken gedaan teneinde de effecten van windhinder en 
windgevaar op de omgeving in beeld te brengen. Bij deze onderzoeken is uitgegaan van een 
bebouwing conform het bestemmingsplan (een model excl. en incl. vrijstellingen) met een 
onderzoe.ksopzet waarbij de te verwachten negatieve effecten van wind binder op bet omliggende 
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gebied het grootst worden verondersteld. 

In het windtunnelonderzoek is voor het bele Wijnhavenkwartier inzicbtelijk gemaakt wat bet 
windklimaat is. Om de mate van windhinder en windgevaar te k:unnen bepalen zijn de richtlijnen van 
de gemeente Den Haag gebruik:L 
Bij bet opstellen van de windrichtlijnen zijn er vier soorten gebieden gecategoriseerd: bet 
doorloopgebied, slentergebied, verblijfsgebied kort en verblijfsgebied lang. Elk gcbied of elke 
categorie heeft een andere ricbtlijn voor windhinder. Het onderzoek.sgebied valt overwegend in de 
categorie doorloopgebied vanwege bet feit dat het gebied een langzaam verkeersgebied is, waar ook 
gefietst mag warden. Het gebied fungeert als ecbt aanloop- en verbindin~gebied tussen het station 
en bet stadshart en heeft in de voorschriften dan ook een verkeersbestemming gekregen, te weten 
"Langzaamverkeersgebied". Hierin is echter ook een railverbinding toegestaan en tot slot mag ook 
bezorgend verkeer ter plaatse komen laden en lossen. Allee.n bij de hoofdentrees van gebouwen geldt 
de norm voor slentergebied. 

Het criterium voor windhinder wordt bij bebouwing conform bet bestemmingsplan niet overschreden 
biunen de categoric doorloopgebied. Afbankelijk van de situering van gebouwingangen zou op 
bouwplanniveau bezien moeten worden of er mogelijk sprake is van overscbrijding van de ricbtlijn 
voor slentergebied. In dat geval kan zo mogelijk doo.r het treffen van voorzieoingeo in de openbare 
ruimte of aan bet gebouw worden bezi.en of ook aan de gestelde richtlijn voor slentergebied kan 
worden voldaan. 

Uit bet windtunnelonderzoek bleek dat bet criterium voor windgevaar niet wo.rdt overschreden. 

Het verbogen van de torens van 70 naar 90 meter heeft ee1l verhoging van de j aargettl.iddelde 
windsnelheid van circa 10% tot gevolg in de directe omgeving, 
Het verbogen van bouwblokken van 40 naar 50 meter heeft een verboging van de jaargemiddelde 
wmdsnelheid van circa 5% tot gevolg in de directe omgeving. 
Uit bet windtunnelonderzoek is gebleken dat deze verhogingen niet leiden tot een overschrijding van 
de normen. 

Conclusie 
De bebouwing die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, voldoet grotendeels aan de Haagse 
ricbtlijnen voor bezonning, windhinder en windgevaar. Voor de bezonning voldoet een beperkt 
aantal woningen aan de Turftnarkt niet aan de richtlijn. Deze woningen voldoen echter in de huidige 
situatie ook niet. Voor wat betreft de windhinder is er zowel in de huidige sjtuatie als in de situatie 
die bet bestemmingsplan mogelijk maakt geen overschrijding van de richtlijn voor een 
doorloopgebied. 

Doordat de uiteindelijke situering en vormgeving van de bebouwing deels nog onbekend is, is in bet 
bestemmingsplan een nadere eisen regeling opgenomen, op grond waarvan kan worden verlangd dat 
bij concrete bouwplannen wordt aangetoond dat ten aanzien van de bezonning en windhinder een 
aanvaardbare situatie ontstaat. Het stellen van nadere eisen is daarom in verband met deze aspecten 
uict zonder mecr vrijblijvend. Daarnaast kunnen de nadere eisen ook betrekking hebben op andere 
zaken die voor een goede ruirotelijke inrichting nadere afstemming beboeven. In stedenbouwku.ndig 
opzicht is met deze voorwaarde reeds rekening gebouden door middel van bet opnemen van een 
relatief lagere bouwhoogte en bouwmassa in de directe nabijheid van de aangrenzende 
woonbebouwing en door een ontbeffing5mogelijk:heid te creeren van de verplichting om te bouwen 
in de bebouwingsgrens. Het aspect van bezonning en windhinder is onderdeel van een brede 
afweging, zo lean bet voorkomen dat wordt afgeweken van de richtlijnen als de totale 
belangenafweging daartoe aanleiding geeft. 
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4.8 Duunaam boowen 
De gemeente Den Haag streeft naar duurzaam bouwen. Dit is compleroentair aan het gebiedsgericbt 
milieubeleid (2005). Het Wijnhavenkwartier valt ooder het gebiedstype Gemengde gebiedeo met bet 
accent op werken. Voor duurzaam bouwen zijn vooral van belang de ambities Mmroaal voor bet 
thema klimaat en de waterambitie ontkoppelen van hemelwater en het halen van de luchtambitie 
basis. 
Bij duunaam bouwen moet warden gedacht aan bet toepassen van techieken die leiden tot C02 
neutrale gebouwen, milieuvriendelijke materialen, bet gebruik van waterbesparende apparatuur en 
gezonde gebouwen. 
Daarvoor kan, in overleg met de partners, een aantal stimulerin~maatregelen worden nagestreefd 
gericht op bet proces als op de inhoud. Zo bestaat in het plangebied de mogelijkheid gebruik te 
maken van stadsverwarming. Voor ruimteverwarming wordt daarom bet concept Lage Temperatuur 
Verwarm.ing (LTV) aanbevolen. Dit maakt het gebied flexibel voor toekomstige toepassing van 
duurzame energiebronnen zoals warmtepompen. Daarmee worden de gebouwen C02 neutraal. Dit 
is vastgesteld in het gemeentelijk milieubeleid. Zo'n energieprestatie wordt uitgedrukt in een 
Energie Prestatie op Locatie (EPL). Een EPL = 10 is een C02 neutrale wijk. De EPC van de 
woongebouwen moet dan onder de 0,6 uitkomen. 
Op vervoersgebied geldt een Vervoers Prestatie op Locatie (VPL, optimaal gebruik van de A
locatie ). 
Voor de utiliteitsgebouwen wordt gestreefd oaar een hoge Milieu-index (conform de ROD 
methodiek /Greencalc). Anno 2006 is een Greencalcscore van minimaal 250 kostenneutraal 
mogelijk. Daarbij is eeo EPC voor kantoren van onder de 1,0 nodig. 
Tot slot wordt eeo zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bouwmaterialen die vrijkomen door 
sloop nagestreefd. 

4.9 Ecologisch beJeid 
Ontwikkelingsvisie Stedelijke Ecologische Verbindingszones. 
In de Ontwikkelingwisie Stedelijke Ecologische Verbindingszones (1999) is de Stedelijke 
Ecologiscbe Hoofdstructuur (SEHS) van Den Haag aangegeven. Deze structuur sluit aan op de 
provinciale en nationale ecologische hoofdstructuur. De SERS bestaat uit kemgebieden (de grote 
groengebieden) met daartussen de ecologische verbindingszones. De verbincling5zones bestaan uit 
zo veel mogelijk aaneeJJsluitend wijk- en buurtgroen. Er zijn negen ecologische verbindingszones in 
de stad onderscheiden. Per vecbindingszone zijn bet ambitieniveau, streefbeelden, doeltypen, 
doelsoorten, biotoopwensen en inrichti~eisen aangegeven. 

Het plangebied maakt geen deel uit van de Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur. Het 
Wijnhavenkwartier is een sterk verstedelijkt gebied. Door de nagenoeg volledige verharding van bet 
gebied en vele bebouwing is de natuurwaarde in (de directe omgeving van) bet plangebied minimaal 
tot zelfs afwezig. Het enige groen bestaat uit de binnentuin van de Zwarte Madonna en de gebeel 
gecultiveerde dakterrassen van de ministeries. 

Groe11beleid 
"Groen kleurt de stad", Beleidsplan voor bet Haagse groen 2005-2015 
In de nota "Groen kleurt de stad'', Beleidsplan voor het Haagse groen 2005-2015, (Raadsbesluit d.d. 
13 oktober 2005) is bet beleid voor het groen van Den Haag weergegeven. 
Dit beleid is verwoord in een tweetal doelstellingen: 
1. bet beleidsplan biedt een kader voor duurzaamheid bij inricbting, beheer en gebtuik van 

groen waarbij steeds meer sprake zal zijn van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
bebeerder en gebruiker. 

2. bet beleidsplan biedt een raamwerk waarbinncn keuzes kunnen worden gemaakt bij 
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ruimtelijke ingrepen die van invloed zijn op bet groen in de stad en bij veranderende 
maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de functies van bet groen. 

Deze doelstellingen zijn vertaald in vier ambities: 
1. ruimte voor groen in en om de stad; 
2. aandacht voor toegankelijkheid, gebruik en beleving van bet groen; 
3. duurzaamheid in ifitichting, bebeer en onderboud van bet groen; 
4. samen bet groen beheren. 
Op grond van de aanwezige betekenissen en waarden zijn grote deJen van het groen in Den Haag 
van bijzonder belang voor de kwaliteit, de identiteit en de belevingswaarde van de stad alsmede 
voor de kwaliteit en de verspreidingsmogelijkheden van planten en dieren. Deze vormen 
gezamenlijk de Stedelijke Gr<reneHuofdstru<..iuur. Inzet is deze stedelijke groenstructuur duunaam 
in stand te houden en waar mogelijk te versterken. Slechts in uitt.onderlijke gevallen waarbij de 
ambitie, zoals neergelegd in de "Structuurvisie 2020" in het geding is, wordt een incidenteJe 
beroverweging niet uitgesloten. 
In de nota zijn m.b.t. de Stcdelijke Groene Hoofdstructuur twee .kaarten opgenomen; een kaart met 
de "Stedelijke Groene Hoofd Structuur" en een kaart met "Ambities voor versterking van de 
Stedelijke Groene Hoofd Structuur''. 

Het plangebied behoort met tot de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. 

Natuur wet- en regelgeving 

1. Flora· en faunawet 
De Flora- en Faunawet regelt de bescberming van planten- en diersoorten. De Flora- en Faunawet 
legt een zorgplicht op voor alle dieren en plnnten in Nederland. Dit betekent dat iedereen voldoende 
zotg in acht moet nemen voor aiie in Nederiand voorkomende soorten. Die zorg bestaat bijvoorbeeJd 
uit bet niet onnodig verontrusten van dieren, onder meer door de wijze en bet tijdstip van werken 
(rekening bouden met het voortplantingsseizoen en met winterverbJijfplaatsen). Daarnaast legt de 
Flora- en Faunawet een beschermingsplicht op voor een groot aantal met name genoemde soorten. 
De wet bevat verbodsbepalingen voor het verwijderen van beschermde plantensoorten van bun 
groejplaats, bet bescbadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- en 
verblijfplaatsen van beschermde diersoorten en het opzettelijk verontrusten van een beschermde 
diersoort. V oor de algemene beschetmde soorten geldt sinds februari 2005 bij ruimtelijke 
ontwikkelingen een algemene vrijstelling. Er blijven ecbter nog veeJ soorten over die strenger 
beschermd zijn en waarmee men bij een groot deel van de ruimtelijke iogrepen te maken krijgt 
(zoals vleermuizen, vogels, eekboorn, rugstreeppad). Voor deze soorten dient ender bepaalde 
voorwaarden een ontheffing aangevraagd te worden 
In bet bestemmingsplan dient aangegeven te warden in hoeverre de uitvoering van bet plan 
belemmerd wordt door de verplichtingeo uit de Flora- en Faunawet. 

Onderzoek (De Groene Ruimte, 2006. Quickscan plangebied Wijnbavenkwartier, Den Haag) heeft 
in bet verlengde van eerdere deelonderzoeken (intern memo van 17 november 2003, brief Haagse 
Vogelbeschenning van 31 maart 2004, ~enrapportage van de Vereniging voor Zoogdierkunde en 
Zoordierbescherming van 27 september 2004, en rapport van laatstgenoemde verenigingvan januari 
2005) het volgende uitgewezen: 
• Er is geen enkele aanwijzing dat de onderzochte complexen als "Vaste verblijfplaats worden 

gebruikt door vleermuizen (tijdens inventarisatiebezoeken gedurende zowe1 de zomer- als de 
winterperiode zijn gecn - sporen van - vleermuizen aangetroffen), huismussen, gierzwaluwen 
of andere streng beschermde diersoorten. Daarom is voor deze soorten voor de geplande 
ingreep geen ontheffing in bet kader van de Flora- en Faunawet nodig. 

• In bet plangebied komt een zeer beperkt aantal plan ten- en diersoorten voor. Een deel van de 
plantensoorten is aangeplant. Met uitzondering van vogels staan alle waargenomen 
bescbermde diersoorten vermeld op tabe11 van de AMvB artikel 75 Flora- co Faunawet. 
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• 

• 

Voor verstoring van cleze soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkeling een automatische 
vrijstelling. De vrijstaande bomen zijn ongescbikt voor bet nestelen van vogels en.k:unnen 
zonder verontnisting of verstoring van de vogelstand worden verwijderd. 
Het plangebied biedt de groene specht geen enk:ele nest- of broedgelegenheid; de indirecte 
waaroeming (uitwerpselen en graaf:sporen) wijzen er op dat de groene specht de binnentuin 
bezoekt om te foerageren. Verstoring van deze functie is niet ontheffin~plicbtig omdat de 
Haagse parken voor de groene specbt voldoende f oerageermogelijkheden blijven bieden. 
Er Worden geen ( andere) streng beschermde plan ten- of diersoorten verwacht. 
Met bet oog op de zorgplicht zullen de panden gesloopt Worden v66rdat vogels in of aan de 
gebouwen gaan nestelen. AJs datum kan daarvoor half april worden aangehouden. Dit is 
uitdrukkelijk een richtdatum. In het kader van de Flora- en Faunawet wordt geen 
standaa.rdperiode voor bet broedseizoen gehanteerd; van belang is dat er geen broedgevallen 
worden verstoord. 
In zijn algemeenheid za1 verstoring, ook buiten de planlocatie, zoveel mogelijk voorkomen 
worden. 

2. Heniene Natuurbeschenningswet 1998 
De gebiedsbescherming van bijzondere natuurgebieden (Natura2000-gebieden) is geregeld in de 
Herziene Natuurbeschermingswet 1998. In oktober 2005 is deze wet in werking getreden. In januari 
2006 is de formele aanwijzingsprocedure van Natura 2000-gebieden gestart. Nadeze aanwijzing is 
daannee de gebiedsbescherming uit de Habitatrichtlijn en Vogelricbtlijn geln1plementeerd in de 
Natuurbeschenningswet. Daarmee vervalt de rechtstreekse werking van de Habitatrichtlijn en 
Vogelrichtlijn in Nederland. 
In Den Haag hebben we te maken met de Natura2000-gebieden: Meijendel en Berkheide (incl. 
Hartsenhoek, Oostduinen en Vlakte van Waalsdorp), Westduinpark (incl. Bosjes van Poot) en 
Wapendal alsmede Solleveld (incl. landgoed Ockenburgb, Hyacintenbos, van Leydenhof en 
Westduinen). Dit betreft Habitatrichtlijngebieden. Er zijn geen Vogelrichtlijngebieden in de 
gemeente Den Haag. 
Indien ontwikk:elingen en activiteiten in het plangebied een significant negatief effect kunnen 
bebben op een Natura2000~gebied, dient een habitattoets uitgevoerd te worden. In het 
bestemmingsplan dient aangegeven te worden in hoeverre de uitvoering van bet plan belemmerd 
wordt door de verplichtingen vanuit de Natuurbescbenningswet. 

Het plangebied maakt geen deel uit van en grenst niet aan een Natura2000-gebied. 

3. Bomenverordeoing Den Haag 2005 
Volgens de gemeentelijke Bomenverordening 2005 is voor het kappen van bomen een vergunning 
of een ontheffing nodig. Door deze verordening k.unnen belangen zorgvuldig worden afgewogen 
voordat een kapvergunning of een ontheffing wordt afgegeven dan wel geweigerd. In de 
Bomenverordening is een mogelijkheid opgenomen monumentale bomen aan te wijzen. 

Et zijn geen monumentale bomen in bet plangebied aanwezig. 
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HOOFDSTUKS FJNANCIELE UITVOERBAARHEID 

Het saldo van de vastgestelde grondexploitatie in 2002 was€ 3.249.000 negatief op contante waarde 
per 1 januari 2002. 

De dekk:ing bestond uit aanwending van de: 

in bet vaststellingsprogramma MPG 2002 gereserveerde middelen ad€ 223.000 voor de 

dekking van de onderzoekskosten renovatie Ministeries; 

in bet vaststellin~programma MPG 2002 voor het Wijnhavenkwartier gereserveerde 
middelen in bet beleidsveld Woonk:iimaat, subbeleidsveld Herstructurering, ad€ 910.000; 

in het vaststellin~programma MPG 2002 voor het contramalproject Laan van 

Meerdervoort/Wijndaelerpla.ntsoen gereserveerde middelen ad€ 1.557.000 in het beleidsveld 
Woonklimaat, subbeleidsveld Herstructurering, en€ 559.000 in het beleidsveJd 

Bereikbaarheid en mobiliteit, subbeleidsveld Gebouwde plangebooden parkercn. 

De vastgestelde grondexploitatie (2002) is door de uitloop van de planning financieel niet meer 
actueel. Volgens de Jaarrekening 2005 van DSO bedraagt bet actuele resultaat in de 

grondexploitatie € 6.055.907 negatief (netto contante waarde 31 december 2005). Dit resultaat is 

een gevolg van de verlate uitgifte in de eerste fase. In de Jaarrekening 2005 van de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling (DSO) van de gemeente Den Haag is de actuele financiele stand van de 

grondexploitatie Wijnhavenkwartier met een tekort, bestuurlijk vastgesteld. Dit tekort wordt 
volledig gedekt door bet Grondbedrijf. De gemeente staat bovendien garant voor optredende 
toekomstige risico'1'. 

De risico's zijn, ondanks de lange gefaseerde uitvoeringstijd van twee maal ca. 5 jaar 

(sloop/nieuwbouw), beheersbaar, doordat samenwerkingsovereenkomsteo, 

(vervolg)intentieovereenkomsten en de afspraken met ontwikkelende partijen voldoende zekerheid 
over de afname van de grond en de uitvoering van het plan bieden. 
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HOOFDSTUK6 TOEUCBTING OP DE PLANVOORSCHRIFTEN 

6.1 Algemeen 
In het plaugebied tussen het Spuiplein en de Zwarteweg worden drie bouwblokken tot stand 
gebracht. De rooilijn van de huidige mi.nisteries wordt aan de Turfmarktzijde teruggelegd tot aan de 
rooilijn van bet ministerie van VROM. De expeditiestraat tussen bet danstbeater en bet huidige 
ministerie wordt onderdeel van bet aangrenzende bouwblok door nriddel van een ovetbouwing. Ook 
bestaat de moge1ijkheid om in de hogere bouwlagen een koppeling te maken tussen bet Dans~ en 
muziektheater enerzijds en de toekomstige bebouwing andenijds. 

6.2 Opbouw van de voorschriften 
De voorschriften kunnen worden onderverdeeld in "Inleidende voorschriften", 
"Bestemmingsvoorschriften" en nAlgemene voorsch.riften". 

De 'inleidende voorschriften' hebben betrekking op de begripsbepalingen en de regels met 
betre.kking tot de wijze van meten. De 'bestemmingsvoorschriften' zijn te onderscbeiden in 
alge.mene bepalingen, een beschrijving in hoofdlijnen en voorschri:ften per bestemming. Het 
be~temmingsplan kent 6 bestemmingen, te weten 'Kantoren, gemengde doeleinden en wonen', 
'Gemengde doeleinden en wonen', 'Langzaamverkeersgebied', 'Verblijfsstraat', 
'Verkeersdoeleinden' en 'Gracht'. De algemene voorscbriften zijn onder te verdelen in: algemene 
gebruiksbepalingen, overgangsbepalingen (bestaand van bet plan afwijkend gebruik, bestaande van 
bet plan afwijkende bouwwerken), bepalingen inzake de wijzigingsbevoegdheid, procedureregels 
voor wijziging van het bestemmingsplan, een strafbepaling en een titel. 

6.3 Bescbrijving per bestemming 
De artikelen in de voorschriften, die betrekking hebben op de diverse bestemmingen, worden vooraf 
gegaan door de artikelen 3 en 4. Artikel 4 bevat een beschrijving in hoofdlijnen, gemeenschappelijk 
aao alle bestemmingen. 

Artikel 3 -Algemene bepalingen 
De algemene bepalingen in artikel 3 hebben betrekk:ing op alle in het plangebied gelegen 
bestemmingen. Het in lid 1 bepaalde betreft o.a. bet bouwen binnen aangegeven bebouwings- en/of 
bestemmingsvlakken en bet oprichten van inpandig gelegen gebouwtjes van openbaar nut. Verder is 
er een vrijstellingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders opgenomen voor het bouwen 
beneden peil (ter aanvulling op hetgeen via de bestemm.ing.woorschriften reeds is toegestaan), 
geringe afwijkingen, voorzieningen voor de inzameling van afval en reclameobjecten. Lid 2 geeft 
bepalingen omtrent de toepassing van de Staat van Horecainricbtingen; in lid 3 is een 
vrijstellingsbepaling opgenomen. 

Artikel 5 - Kantore1iJ gemengde doeleinden en wonen (K +Gd+ Wo) 
In dit artikel zijn voorschriften opgenomen die in acbt genomen moeten worden bij de ontwikkeling 
van bouwplannen binnen deze bestemming. Binnen deze bestemming zijn diverse functies 
toegestaan zoals kantoren, woningen, detailhandel en horeca. Voor bet bouwen geldt als hoofdregel 
dat gebouwd dient te worden in de bestemmingsgreuzen. Teneinde de gewenste uitstraling van de 
bebouwing op bet openbaar gebied te verkrijgen is tevens voorgeschreven dat de onderste bouwlaag 
ter plaatse van de begane grand een bepaalde minimum hoogte dieot te bevatten. 
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Artikel 6- Gemengde doeleinden en wonen (Gd+ Wo) 
Deze bestemming bevat een groot aantal functies als wonen, detailhandel, horeca, recreatie- en 
kantoordoeleinden. Laatstgenoemde functie is binnen deze bestemming ondergescbikt aan met name 
bet wonen, horeca en recreatie-inrichtingen. Ook is binnen deze bestemming de vestiging van een 
hotel mogelijk. Ter plaatse van bet danstheater kan de bebouwing aansluiten op de bcstaande 
bebouwing. Hierdoor is bet mogelijk de expeditie ter plaatse in een overdek:te ruimte onder te 
brengen en kan desgwenst een inpandige verbinding tu~en het theater en de nieuwbouw tot stand 
worden gebracht. De voor deze bestemming opgenomen bouwvlakken liggen in elkaars vedengde 
en sluiten qua positionering tevens aan bij bet bouwvlak ten behoeve van de bestemming 'kantoren, 
gemengde doeleindeo en woneu'. Bi.unen hei op de plankaart under V omkaderde vlak. is een scbuin 
oplopende bouwboogte beschreven. Dit betekent dat de bouwboogte vanaf de bestemmingsgrens 
aan de Turfmarkt perceelinwaarts gelijdelijk aan mag toenemen. 

Artikel 7 Langzaamverkeersgebied 
Binnen deze bestemming, die rondom de diverse bouwblokken ligt, is bet hoofdgebruik gericht op 
fietsers en voetgangers. In het gebied ligt wel een openbaar vervoerverbinding ten dienste van 
kruisend railgebonden verkeer van en naar de Scbedeldoek:shaven en de Kalvennarkt. Verder is In 
bet plan bepaald dat een in de voorsch.riften aangewezen deel van de ondergrondse bebouwing 
binnen deze bestemming als parkeervoorziening kan worden aangewend. Daarnaast kunnen binnen 
deze bestemming bouwwerken van kunst en openbaar nut worden opgericht. 

Artikel 8"' 9 en 10 
In deze artikelen, die mede ten behoeve van een logische afbakening van plangrenzen in deze 
herziening van bet bestemmingsplan zijn gelncorporeerd, zijn de bestemmingen 'verblijf~traat', 
'verkeersdoeleinden' en 'gracbt' opgenomen. Bij de formuleringvan de voorschriften is aansluiting 
gezocht bij de omschrijving die ten aanzien van deze bestemmingen in aangrenze:nde plannen is 
gehanteerd. 

Artikel 11 ev. Algemene voorschriften 
Deze artikelen bevatten gebruiks- en overgangsbepalingen, alsmede de reeds genoemde 
wijzigingsbevoegdheid (ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening). Tevens zijn hierin 
een strafbepaling en de titel van bet plan opgenomen. 
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BOOFDSTUK7 RESULTATEN GEVOERD OVERLEG EN INSPRAAK 

7.1 Gevoerd overleg ex artikel 10 Bro 
In het kadervan bet overleg op basis van artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is bet 
voorontwerp toegezonden aan de volgende instanties/personen: 
1. Provincie Zuid-Holland 
2. VROM Inspectie Regio Zuid-West 
3. Stadsgewest Haaglanden 
4. Hoogbeemraadscbap van Delfl.and - Sector Beleid en Onderzoek 
5. Kamer van KoophandeJ Haaglanden 
6. Stichting Binnenstad 
7. Parkeennanagement Nederland C.V 
8. De beer ir. LQ. Onderwater, Turfmarkt 279 te Den Haag 
9. Cafe van Beek, Turfmarkt 6 te Den Haag 
10. N.V. Nederlandse Gasunie 
11. Tennet BV 
12. Ministerie van VROM - Rijksgebouwendienst 
13. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg - Regio West 
14. Politic Haaglanden, Bureau Huisvesting 
15. Commandant van de Brandweer Den Haag - Operationele Oodersteuning 
16. Brandweer Den Haag - Afdeling Risicobeheersing 
17. Ministerie van Bconomische Zaken - Regio Zuid·West 
18. Ministerie van Binnenlandse Zak.en 
19. Ministerie van Justitie 
20. Rijkswaterstaat Zuid-Holland 
21. Hoogheemraadscbap van Delfland - Sector Beleid en Onderzoek 
22. Duinwaterbedrijf Zuid Holland - Verkoopbedrijf/Leidingnetkwaliteit 
23. HTM Infra 
24. Connexxion Regio West 
25. Fietsersbond entb -Afdeling Den Haag 
26. Kamer van Koophandel Haaglanden 
27. Koninklijk Horeca Nederland - Afdeling Den Haag 
28. Stad en Milieu Haags Milieucentrum 
29. Vereniging Milieudefensie - Kemgroep Den Haag 
30. Haag.5 Monumentenplatform 
31. ENECO Netbeheer B.V. - Eneco Energie Infra Netten & Aansluitingen 
32. KPN Vast Net - Afdeling UTN Straalverbindingen 
33. Stichting BOOG 
34. Bewonersorganisatie Rivierenbuurt/Spui.kwartier 
35. Sticbting Het Oude Centrum 
36. Bewonersorganisatie Het Oude Centrum 
37. Bewonersplatfonn Binnenstad 
38. Stichting Spuiplein 
39. Vereniging Grote Marktstraat /Grote Markt 
40. Vereniging Ondememers Haagse Binnenstad 
41. Wijkraad Bezuidenhout West 
42. Stichting Wijkraad Bezuidenhout-West 
43. VVE de Resident 
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44. VVE Paris Residence 
45. Kristal N.V 
46. MAB 
47. De beer mr. T. Landheer, Prof. Gerbrandyweg 3 te Den Haag 
48. Woonstichting HaagWonen 
49. De beer 0. Dijkhoff, Schedeldoekshaven 492 tc Den Haag 

50. De beer N. Heering, Turfmarlct 203 te Den Haag 

51, Dr. Anton Philipszaal/Lucent Dansthea1er 
52. De beer A Tukker, Turfmarkt 349 te Deo Haag 

53. Stichting Stedebouw & Stadsherstel 
54. Bewonerscommissie Zwarte Madonna 
55 . Vereniging van Singe! Pingel 
56. Mevrouw L. Kottelaar, Schedeldoekshaven 554 te Den Haag 

Van de instanties, vermeld ender de nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 52 en 55, is een inhoudelijke reactie 
ontvangen. De instanties, vermeld onder de nrs. 10 en 11 hebben betlcht, dat bet voorontwerp hen 
geen aanleiding gee.ft tot bet ma.ken van opmerkingen. De overige instanties/personen hebben niet 
gereageerd. 

7 .2 Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan 
Het voorontwerp-bestemming.5plan heeft conform de gemeentelijke inspraakverordening gedurende 
zes weken (13 juli tot en met 23 augustus 2006) ter inzage gelegen. 
Op 9 augm;tus 2006 is cen informatio-/.,l'raakbijw--:nkomst gGhoudcn. Van deze bijelmkom.st is cen 
verslag gemaakt, dat als bijlage aan dit bestemming.5plan is toegevoegd. 
Van de volgende personen/instanties zijn schriftelijke reacties ontvangen: 
1. Bewonerscommissie Ammunitiehaven, p.a. Ammunitiehaven 629, 2511 XS Den Haag 
2. Turfinarkt Ondememers Platform, Turfmarkt 6, 2511 CA Den Haag 
3. De beer P. Luijh en mevrouw L. Winkelhage, Muzenplein 21, 2511 GC Den Haag 
4. De beer ir. dr. A.G. Verheijen en mevrouw mr. J.LM. van Abeelen, 

Muzenplein 50, 2511 GC Den Haag 
5. De beer ir. drs. M. van Middelkoop, Muzenplein 51, 2511 GC Den Haag 
6. De beer M.A.N. van der Wallen en mevrouw E.F.G. van der Wallen-Schimmel 

Muzenplein 52, 2511 GC Den Haag 
7. De heer J. Berends, Turfmarkt 122, 2511 DH Den Haag. 

7.3 lnspraak Millw-effectrapport SMB, Wet m.ilieubeheer, Besluit milieu-
eft'ectrapportage 

Het Milieu-effectrapport heeft gedurende zes weken (13 juli tot en met 23 augustus 2006) ter inzage 
gelegen. Op 9 augustus 2006 is een informatie-/spraakbijeenkomst gehouden. Van deze bijeenkomst 
is een verslag gemaakt, dat als bijlage aan dit bestemmingsplan is toegevoegd. 
Van de volgende instanties/personen/ zijn schriftelijke reacties ontvangen; 
1. Commissie voor de Milieueffectrapportage (M.E.R.), Postbus 2345, 35 GH, Utrecht 
2. De beer ir. LQ. Onderwater, Turfkarkt 279, 2511 DV, Den Haag 
3. Bewonerscommiss.ie Ammunitiehaven, p.a. Ammunitiebaven 629, 2511 XS Den Haag 
4. Vereniging Singelpingel, p.a. de beer P.J. Bos, Kranenstraat 74, 2512 AB, Den Haag 
5. De heer A. Tuk.ker, Turfmarkt 349, 2511 DW, Den Haag 
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7 .4 Behandefing ingekomen reacties MER, voorover1eg ex artikeJ 10 Bro en inspraak 

Ten aanzien van het MER 

Commissie voor de Milieueffectrapportag (MER) 
Op 28 september 2006 heeft de commis.sie een toetsin~advies uitgebracbt. Hierin is rekening 
gehouden met de inspraakreacties. De Commis.sie heeft een positief advies uitgebracht, wat betekent 
dat zij van oordeeJ is dat het MER voldoende milieui:nfonnatie biedt voor de besluitvorming. De 
Commissie maakt wel een aantal opmerkingen en geeft enkele aanbevelingen. Zo .komt in bet MER 
onvoldoende tot uitdrukking dat er een groot verschil is tussen bet renovatiealtematief en 
planaltematief uit oogpunt van bouwhinder en duurzaamheid. Doordat bet renovatiealtematief 
aanzienlijk minder sJoopafval oplevert en er minder bouwmaterialen nodig zijn. Dit betekent ook 
minder transportbewegingen. Er wordt aandacht gevraagd voor de overlast die kan ontstaan als gevolg 
van cum.ulatie van allerlei bouwhinder, mede in relatie tot andere bouwplannen in de ditecte 
omgeving van bet Wijnhavenkwartier. Voor wat betreft bet parkeren beveelt de Commis.sie aan om in 
bet plan te vermelden met welke maatregelen de parkeernorm voor de ministeries zal worden 
geeffectueerd. Daarnaast is er de constatering dat de strenge par.lreemorm (1:30) niet wordt 
doorgetrokken naar andere doelgroepen zoals bezoekers van de ministeries. In bet MMA zijn de 
verkeers-bouwstenen vrijblijvend omschreven. In bet MER wordt niet aangegeven dat de maatregelen 
ook daadwerkelijk worden genomen. Et wordt in dit verband aandacht gevraagd voor de verruimde 
reikwijdte bij toepassing van moblliteitsmanagement. Op bet punt van de luchtkwaliteit constateert de 
Commissie dat de CAR-berekeningen ee.n 'worst case' situatie weergeven vanwege de onterecht 
gehantee1de verboogde bomenfactor en vanwege bet niet meenemen van de gunstige invloed van 
hoge bebouwing. De planontwikkelingen leiden tot een toename -van de geluidsbelasting op blok 3 
(het bouwblok grenzend aan de theaters). Bij de uitwerking van dit deel van bet plangebied moet hier 
rekening mee gehouden worden om te voorkomen dat het aantal gehinderden toeneemt. Verder zijn er 
voor wat betreft de onderbouwing van de locatiekeuze wel enige kanttekeningen te maken. Ten 
aanzieo van het MER zijn hieraan geen consequenties te verbonden. Tot slot vindt de Commissie de 
waardering en toelichting in de samenvattende tabel op bet onderdeel 'beleving' onvoldoende feitelijk 
en objectief. De wijziging van bet stadsbeeld is in bet MER goed beschreven en biedt voldoende basis 
voor bet maken van een keuze. 

Reactie 
In bet MER en zeker in de overzichtstabel in de samenvatting is niet voldoende expliciet gemaakt dat 
bet renovatiealternatief beter scoort voor wat betreft de aspecten bouwhinder en de daar betrekking op 
hebbende duurzaamheid. De overwegingen van de Comm.issie, mede gebaseerd op de inspraakreactie 
van de beer Tukker, zijn dan ook terecht. Het betreft hierwel een tijdelijk effect, namelijk gedurende 
de bouwperiode. Voor deze tijdelijke situatie scoort het renovatiealternatief op deze aspecten dos 
beter dan bet planalternatief. De cwnulatie van bet bouwverkeer zal worden bezien in bet kader van 
de afgifte van opbreekvergunningen. In dat verband wordt onder meer gelet op de plaatsing van 
bouwketen, de routes van bet bouwverkeer en eventuele noodzakelijke omleidingen. Tegenover een 
toename van bouwverkeer staat overigens ook een afname van bestemmingsverkeer voor een locatie 
die wordt berontwikkeld. Omtrent bet parkeren kan bet volgende worden opgemerkt. De norm van 
1:30 voor werknemers van de ministeries is rijksbeleid voor alle ministeries, dat door de ministeries 
zelf met een vervoersplan is ondei:bouwd. Het vervoersplan is door de gemeente geaccordeerd en 
daarom als uitgangspunt voor het bestemmingsplan gehanteerd. In bet bestemm.ingsplan is voor fase 1 
een maximaal aantal parkeerplaatsen opgenomen. De bouwvergunning bevat de eis, dat bij oplevering 
van bet gebouw, bet actuele vervoersplan ter toetsing moet worden overgelegd. De norm voor 
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bezoekers is gelijkaan de norm die in de rest van de stad en dos ook in het centrumgebied voor 
bezoekers wordt gebanteerd. De Rijksgebouwendienst zal waarschijnlijk naar aanleidfog van de 
opmerking van de Commissie m.e.r. een onderzoek instellen om meer inzicbt tekrijgen in bet aantal 
bezoekers en de manier waarop zij naar bet Wijnhavenkwartier komen. Indien het onderzoek aantoont 
dat in dit specifieke geval weinig bezoekcrs met de auto komen, dan kan de parkeetnortn voor 
bezoekers via een gewijzigde bouwaanvraag worden bijgesteld. Ten aanzien van de verkeersstromen 
is in de toelicbting van bet bestemmingsplan aangegeven welke maatrcgelen uit bet MMA worden 
toegepast. Van de in bet MER aangedragen 11Bouwstenen vanuit verkeer en vcrvoer" wordt in bet 
ontwerp bestemmingsplan ingespeeld door bet openstellen van de busbaan voor medegebruik door 
gemotoriseerd verkeer. Indien bet VCP in de nu voorgestelde voorkeursvariant (sectorenmodel) ten 
uitvoer wordt gelegd, kan te zijnertijd warden ingezet op een mogelijke inkortingvan bet Pri.tls 
Bcrnhardviaduct. Door de ink.ortingvan bet viaduct 7.a.l de bereik:baarheid van fase 1 van bet 
Wijnhavenkwartier st erk verbeteren ten opzicbte van de huidige situatie, waarbij bet verkeer van en 
naar het Prins Bemhardviaduct (m.n. van/naar Utrechtsebaan) altijd moet omrijden via de 
Ammunitiehaven en de Scbedeldoekshaven. Door uit te gaan van bet medegebruik van de huidige 
busbaan tussen het Prins Bemhardviaduct en de kruising 
Schedeldoekshaven/ Ammunitiebaven/Oranjebuitensingel/Zwarteweg door gemotoriseerd verkeer 
wordt reeds op korte termijn bet bestemmingsverkeer naar fase 1 (locatie Zwarte Madonna) directer. 
naar de bestemming geleid en daarmee hct verkeer op de Ammunitiebaven en de Schedeldoekshaven 
beper.kt. 
Voor bet bepalen van de bomenfactor is niet primair gekeken naar de huidige situatie, maar naar de te 
verwachtcn situatie in 2010 en 2-016. De nu aanwezige bomen zullen dan zijn gegroeid en boveodien 
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berekeningen ten behoeve van bet MER en het voorontwerp~ bestemmingsplan zijn uitgevoerd met 
bet CAR~programma. Door de gehanteerde verboogde bomenfactor en bet feit dat bet CAR
programma geen rekening houdt met de hoogte van gebouwen, welke voor een betere vcrspreidiog 
van stofdeeltjes zorgt, geven de berekeningen een relatief ongunstig beeld. In bet MER staat onder 
par. 5.4 vermeld dat het onderzoek naar de effecten voor bet geluid zich beeft gericht op de omgeving 
van bet plangebied. De conclusie in bet MER dat bet aantal gehinderden niet toeneemt, heeit dus 
be trekking op bet aantal gehinderden in de omgeving van bet Wijnbavenkwartier. Voor de nieuw te 
boowen woningen en andere geluidsgevoelige bestennningen is op grand van de Wet geluidhinder 
onderzoek uitgevoerd om te toetsen of de geluidsbelasting binnen de nonnen blijft. V oor deze 
geluidsgevoelige besternmingen is een verzoek tot bet vaststellen van bogere grenswaarden bij de 
provincie ingediend. Zie hiertoe ook par. 4.3 en artikel 6 van de planvoorschriften van bet 
bestemmingsplan. Hierin staat vermeld dat op plaatsen waar de maximale ontheffingswaarde wordt 
overschreden geen woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen zijn toegestaan, tenzij een 
dove gevel wordt toegepast. De beschrijving in bet MER van de locatiekeuze en de criteria die daarbij 
zijn gehanteerd, vormen een weergave van bet doorlopen proces. Daarmee is bet proces transparant 
gemaakt. De gemeente onderscbrijft de constatering dat de waardering van bet aspect beleving van 
subjectieve aard is en dat bier geen wetenscbappelijk onderzoek aan ten grondslag ligt. In de 
toelichting op bet bestemmingsplan is in paragraaf 3.5 een onderbouwing gegeven van de wijze 
waarop de bebouwing in stedenbouwkundige zin in de directe omgeving en in bet historische 
stadsgezicht is ingepast 

De beer ir. LO. Onderwater, Turfmarkt 279 Den Haag 
De bevindingen en conclusies lijken vooral te zijn toegeschreven naar bet eerder in procedure 
gebracbte bestemmingsplan. Niel bouwen is de meest milieuvriendelijke maatregel. Volledige 
nieuwbouw is het meest verstrekkend. Daartussen is echter een heel scala aan mogelijkheden 
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voorhanden die milieu- en energiebesparend kunnen werken. 
De door bet plan optredende milieuschade client in breder verband te worden bezien. Vooral de 
bouwboogte levert visuele en fysieke scbade op voor de gehele Haagse binnenstad. De torens van de 
ministeries en de woontoren zullen op een onaanvaardbare wijze het cultuurhistorische beeld van bet 
Binnenhofcomplex gaan domineten. Er is inmiddels al eeo aantal hoogte~accenten gerealiseerd. 
Verdergaande boogbouw dient te worden tegengegaan. De motivering van de aanvaardbaarheid van 
de ruimtelijke inpassing van de boogbouw die door de directeur van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg is gegeven, wordt bestreden met bet argument dat de bescbermde horizontale stad 
nooit bescbermd kan worden door bet eveneens toestaan van hoogte-accenten. Daarnaast geldt dat ook 
het Malieveld en omgeving is aangewezen als rijk:s beschermd stadsgezicht. In dat kader wordt 
verwezen naar de uitspraak 22 november 2004 van de V oorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak, welke heeft geleid tot schorsing van bet destijds geoomen goedkeuringsbesluit 
van Gedeputeerde Staten. Ten onrechte komt in bet MER de invloed van de torens op bet 
cultuurhistorische beeld van de Haagse binnenstad geenszins aan de orde. 
Het bestemmingsplan voorziet er in boofdzaak in dat de kantoorfunctie wordt toegevoegd op de plek 
van de Zwarte Madonna en dat de functie wonen wordt opgenomen op de kavel van de huidige 
ministeries. Hiermee wordt de kwaliteit en leefbaarheid van bet gebied niet vergroot. Het monotone 
karak:ter van bet gebied kan slechts verbeteren door bet uitplaatsen van ministeries naar andere wijken 
in :!c stad of daarbuiten. 
Er is onvoldoende bezieo in boeverre de ministeries op een andere locatie buiten bet plangebied 
kunnen worden g~huisvest. Tevens bestaat volgens onderzoek de verwacbting dat er in de kom.ende 
tijd een overcapaciteit aan kantoorruimle zal ontstaan. 
Uit een gehoudeo woningbehoefte ondenoek blijkt dat er een grote behoe:fte bestaat aan goede en 
betaalbare huurwoningen. Dit vormt bij uitstek een argument om het wooncomplex niet te slopeo. 
De hoogbouw van de ministeries en woontoren zal voor de omliggende woningen met name in de 
lente, berfst en winter schaduwwerking tot gevolg hebben. Daarom is de maximale bouwhoogte 
destijds ook aan de zijde van de Turfmarkt met opzet beperkt gehouden. Door de uitvoering van bet 
plan is er geen sprake meer van enige bezonning van de Tutfmarkt. Het wegverkeerslawaai leidt er 
toe dat de geluidsbelasting op de gevels van de oieuwe woningen de voorkeursgrenswaarde op niet 
geringe wijze overschrijdt. Het betreft een achteruitgang ten opzichte van de huidige bebouwing met 
een relatief stille binnentuin. 
In de huidige situatie wordt de grenswaarde van 50 microgram per kubieke meter per etmaal voor PM 
10 op de Schedeldoekshaven met 53 dagen overscbreden. Dit zijn 18 dagen meer dan op grond van de 
nonn is toegestaan. Er is een te optimistiscb beeld geschetst omtrent bet terugdringen van 
concentraties fijn stof aangezien er nog geen zekerheid bestaat over bet verkeerscirculatieplan en bet 
aantal verkeersbewegingen onder de geplande parkeergarages van de ministeries veel meer verkeer 
genereren dan de huidige parkeergarage van Justitie. Omdat de luchtk:waliteit verslechtert dient bet 
wooncomplex de Zwarte Madonna in stand le worden gehouden en zou er geen woontoren op deze 
plek mogen worden gebouwd. 
De watertoets voldoet Diet aangezien er in het plangebied geen ruimte voor water is opgenomen. Er is 
onvoldoende vervangende bergingsrui:mte voor water beschikbaar en dat is in bet milieurapport 
onvoldoende aan de orde gesteld. 
Het zal niet eenvoudig zijn om maatregelen te treffen die een goed windcomfort ten behoeve van bet 
aanbrengen van terrassen in de Turfmatlct kunnen bewerkstelligen. De hoogbouw zal gaan leiden tot 
va1winden en bet valt te betwijfelen of bomen, windscheunen en luifels bet wmdklimaat kunnen 
verbeteren. In de huidige situatie komen er mede door het gladde plaveisel ook al valpartijen. voor. 
Hoogbouw van meer dan 70 m moet daarom worden afgewezen. 
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Reactie 
Voor het opstellen van het MER is in de basis uitgegaan van bet voor bet Wijnhavenkwartier 
uitgebrachte projectdocument en stedenbouwkundige programma zoals verwerkt in het 
oorspronkelijke bestemmingsplan Wijnhavenl"Wartier. Op grond van de uitkomsten van het MER is 
bet thans in procedure zijnde bestemm.ingsplan op onderdelen aangepast. Zoals gemotiveerd in de 
startnotitie en is aangegeven in de richtJijnen, is bet nulalternatief geen realistisch altematief. Het 'niet 
bouwen' is dus in dit prqject geen uitgangspunt. Het bad hoogstens een gevolgtrekk:ing van een 
gemaakte afweging ten aanzien van het onderzochte programma kunnen zijn, indien gebleken zou zijn 
dat de milieugevolgen voor bet bouwen op die plek te verstrekkend zijn in relatie tot de te verwachten 
autono.me ontwikkeling. Oat is in dit geval niet aan de orde. Het door betrokkene genoemde 
belevingsaspect is door de Commissie m.e.r. in haar advies bebandeld. Volgens de Commissie m.e.r. 
is de waardering van het aspect 'beleving' niet wetenschappelijk onderrocht. Om die reden leent dit 
onderwerp zich niet zo goed voor een objectieve afweging in bet MER. In bet bestemmingsplan is 
veel aandacht besteed aan de ruimtelijke inpassing van de bebouwing in bet plangebied. Bij de 
totstandkoming van bet plan is beeJ uitvoerig aandacht besteed aan de inpassing van de 
hoogbouwaccenten in relatie tot de historische binnenstad. Er zijn consultaties geweest met 
deskundigen en er zijn fotomontages gemaakt. Daarnaast is ook bezien welke effecten de bebouwing 
beeft ten opzicbte van de bestaande hoogbouw in de directe omgeving van bet plangebied en die, in 
tegenstellingtot het Wijnhavenkwartier, voor een dee! zelfs in het bescbermde stadsgezicht is 
gelegen. De Rij.ksdienst voor de Monumentenzorg beeft als meest deskundige organisatie op dit 
gebied met de voorgenomen plannen ingestemd. Er is in dit opzicht zondermeer zeer zorgvuldig 
aandacht besteed aan de inpassing van de bebouwing in relatie tot het beschennde stadsgezicht. Ten 
:rn.nzicn van de hoogbouw is naar alle relevante omstandighc<lcu ~ekck~u. In sioo~nbuuwkundige zin 
is rekening gehouden met de inpassing ten opzichte van de historiscbe binneostad en met de relatie tot 
de bestaande hoogbouw in de omgeving. Het bestemmingsplan voorziet erin dat met name de fuoctie 
wonen binnen alle bebouwingsvlakken wordt toegestaan. Door het wonen meer te spreiden over alle 
vlakken binnen het plangebied en oak door toevoeging van extra functies zoals horeca en recreatie zal 
de Jevendigheid in bet gebied warden vergroot en zal de sociale veiligheid ter plaatse toenemen. Voor 
de herhuisvesting van de ministeries beeft een locatieonderzoek plaatsgevonden, waarbij bet 
Wijnhavenkwartier als meest geschikte plek is aangemerkt. De beschrijving in bet MER van de 
locatiekeuze en de criteria die daarbij zijn gehanteerd, vormen een weergave van het doorlopen 
proces. Dat is biermee transparant gemaakt. Doel van de m.e.r. is geweest dit proces te bescbrijven en 
vervolgens dat vervolgens in te zoomen op de mogelijke inrichting van bet Wijnhavenl'Wartier. De 
plannen voor bet Wijnhavenkwartier voorzien slechts in een relatief beperkte toename van het 
kantoorvolume. Het grootste deel van bet kantoormetrage is bestemd voor de berhuisvesting van de 
beide mi:nisteries die thans ook al binnen bet plangebied zijn gehuisvest. Teneinde de herontwikkeling 
mogelijk te maken, zullen de bestaande woningen in bet plangebied moeten worden gesloopt. 
Daarvoor zijn een sloopvergunni.ng en woonruimteonttrekkingsvergunning aangevraagd en verkregen. 
Beide vergunningen zijn onberroepelijk. In het kader van de gerechtelijke procedures ten aanzien van 
de woonruimteontrekkingsvergunning is de woniogbehoefte uitdrukkelijk aan de orde gesteld en 
meegewogen in de uitspraak. In bet kader van de planvormirtg voor bet Wijnhavenkwartier bebben er 
bezonningsonderzoeken plaatsgevonden. Deze onderroeken bebben er toe geleid dat ten behoeve van 
de woningen die aan de Turfrnarkt zijn gelegen is gekozen voor een oplopende bouwhoogte voor een 
deel van bel bebouwingsvlak met de bestemming 'Gemengde doeleioden en Wonen'. Ook is het 
hoogte-accent binnen deze bestemming ter plaatse van de Turfmarkt versmald ten opzicbte van het in 
eerdere instantie in procedure gebracbte bestemmingsplan. Door bet vastleggen van vorenstaande 
aspecten in het bestemmingsplan wordt bewerkstelligd dat de bezonning van bet meest nabijgelegen 
woongebouw niet vcrslecbtert ten opzicbte van de hwdige situatie. Uit akoestisch onderzoek is 
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gebleken dat de voorkeursgrenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder wordt overschreden. Om die 
reden kunnen er in bet plangebied slechts geluidsgevoelige bestemmingen wordeo gerealiseerd indien 
daartoe vanuit de provincie bogere grenswaarden zijn vastgesteld. Met bet volgen van deze procedure 
wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften uit de Wet geluidhinder. In bet kader van het 
lucbtl'Waliteitsonderzoek is geen rekening gehouden met het verkeerscirculatieplan omdat de 
besluitvorming daaromtreot nog niet is afgerond. Bij het opstellen van het lucbtkwaliteitsonderzoek is 
wel rekening gehouden met alle planontwi.kkelingen die in bet bestemmin~pJan mogelijk worden 
gemaakt. De uitkomsten van bet onderzoek geven de "worst case" situatie weer. Bij de berekeningen 
is rekening gehouden met een maximaJe invulling van bet recreatief program.ma qua aantal bezoekers. 
Verder is er vanuit gegaan dat het volledige program.ma ook daadwerkelijk wordt gerealiscerd. Verder 
is voor het bepalen van de bomenfactor niet primair gekeken naar de buidige situatie maar naar de te 
verwachten situatie in 2010 en 2016, waarin de aanwezige bomen zullen zijn vergroeid. Bovendien 
worden er in bet kader van de planontwikkeling oak nieuwe bomen geplant. De berekeningen ten 
beboeve vanhet MER en voorontwerp bestemmin~plan zijn uitgevoerd met bet CAR-programma. 
Hiermee worden concentraties eerder overschat dan onderschat. Jn combinatie met de gebanteerde 
verhoogde bomenfactor en bet feit dat het CAR-programma geen rekening houdt met de hoogte van 
gebouwen, welke voor een betere verspreiding van stoffen zorgen, geven de berekeningen dus een 
relatief ongunstig beeld. In bet gebied zelf zijn onvoldoende mogelijkheden voor waterberging 
beschikbaar. Daarom zal de waterberging dienen plaats te vinden binnen de zelfde waterstaatlrundige 
eenheid. Met deze handelwijze heeft de betrokken waterbeheerder; i.e. bet Hoogheemraadschap van 
Delfland ingestemd. Er zijn onderzoeken gedaan teneinde de effecten van windhinder en windgevaar 
op de omgeving in beeld te brengen. Hieruit is gebleken dat bet criterium voor windgevaar niet wordt 
overschreden. Verder is uit onderzoek gebleken dat bet verhogeo van de torens dan wel de lagere 
bebouwing door toepassing te geven aan de in bet bestemm.ing.5plan opgenomen 
vrijstellin~ogelijkheden niet zal leiden tot een overschrijding van de richtlijnen. In bet 
bestemmin~plan is tot slot nog een nadere eisen regeling opgenomen, op basis waarvan eisen gesteld 
zouden kunnen worden aan de situering of vormgeving van gebouwen. 

Bewonerscoromissie Amrounitiehaven. p.a. Ammunitiehaven 6Z9 
De bewonderscommissie mist bij de onderzoe.ksresultaten voor geluidshinder voor bewoners en 
omwonenden van de Ammuni1iehaven de combinatie van gelijktijdige voauen van overlast door 
toekomstige bouw- en sloopactiviteiten van o.a. bet Centraal Station, de SDU-locatie, Spui en 
Lamgroen, alsmede sloop van woningen aan de Maasstraatlaantjes. 
Verder wenst de bewonerscommissie nadere informatie over de onderzoekstesultaten ingeval bet 
verkeerscirculatieplan niet doorgaat. De techniscbe maatregele11 om de diverse soorten van hinder te 
verminderen zijn niet goed in beeld gebracht. Bij de bouwverguoning kunnen eisen worden gesteld 
ten aanzien van de bouwhinder zoals trilling;- en geluidbinder. Hiertoe dient de bouwer een plan in te 
dienen bij de gemeente. Voor de bewonerscommissie is Diet duidelijk welke maatregelen er dan zullen 
moeten worden getroffen. 

Reactie 
Bjj het opstellen van een bestemmin~plan wordt bezien of er ten aanzien van de nieuwe 
ontwikkelingen in dat plan geluidsgevoelige functies worden toegevoegd. Is dat bet geval dan dient 
door middel van een geluidsonderzoek te worden bezien of er sprake is van een overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder. Bij een overschrijding kan tot een bepaald 
niveau een hogere grenswaarde worden aangevraagd. 
Het MER beschrijft zowel de situatie zonder als de situatie met realisering van maatregelen uit bet 
VCP. Het belang van invoering van maatregelen uit het VCP wordt door de gemeente onderkend~ 
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maar de planvonning en besluitvorming hierover valt buiten het kader van (bet bestem.rning5p1an 
voor) bet Wijnhavenkwartier. In dit stadium van de planvorming is bet nog niet mogelijk om concrete 
maatregelen ten aanzien van bouwhinder te treffen. H.et voorkomen van overlast is voor de gemeente 
een belangrijk aandachtspunt in de verdere planvorming. Daarom wordt regelmatig overleg gevoerd 
met parlijen, die belang hebben bij bet feitelijke bouw- en ontwikkclproces. In dit zogeheten 
Wijnbouwoverleg, waarbij naast de omwonenden ook de ondememers in en nabij bet plangebied zijn 
vertegenwoordigd, komen met name onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op inrichting en 
gebruik van openbare ruimte en de wijze en duur van bepaalde werkzaamheden. Tijdens de 
informatieavond is aangegeven dat ook de bewonerscommissie voortaan voor dit overleg zal warden 
uitgenodigd. In bet kader van de te verlenen opbreek:vergunningen kan een relatie warden gelegd met 
de cumulatie van andere bouwprojecten die elders in de sta.d warden uitgevoerd. Op deze wijze 
kunnen de diverse plannen op elkaar warden afgestemd. 

Vereniging Singelpingel.p/a de beer P.J. Bos, Kranestraat 74 
De richtlijnen waaraan bet MER moet voldoen worden niet allemaaJ opgevolgd. Er is, afgezien van 
bet plan van de oppositie, niet naar andere aJternatieven gekeken. 
Er is geen Meest Milieuvriendeli_jke Altematief geformuleerd. Er zijn twee identieke 
milieuverbeteringen voor de 2 aJtematieven opgesteld. 
De verkeersintensiteiten warden in een beperkt gebied in beschouwing genomen; de Amsterdamse 
Veerkade is buiten bet onderzoek gehouden. 
De conclusie dat de milieugevolgen van de altematieven elkaar niet veel ontlopen heeft te mak:en met 
dubieuze interpretaties van de onderzochte zaken en met selectief putten uit toekomstige 
on1'vilr..ke!ingen. V .ccr '.vat betreft het eerste punt vermeldt he! ~.IBR dat ei ingcvu..1. van hot 
planaltematief sprake is van een grote toename van het gebruik van materialen en grondstoffen, maar 
desalniettemin wordt dit altematief duurzamet geacht dan hetrenovatiealtematief. Ten onrechte scoort 
het planaltematief ook beter met betrekking tot de beleving van bet bescbermd stadsgezicht. Ten 
aanzien van bet tweede punt wordt er m.b.t. het planaltematief gespeculeerd op de komst van bet 
Verkeerscirculatieplan, 03aar wordt het Trekvliettrace buiten bcscbouwing gelaten. Beide 
verkeersplanoen zijn momenteel nog in ontwikkeling en niet vastgesteld. 
Uit de achterliggende onderzoeken blijkt dat bet planaltematief op vrijwel alle onderdelen zoals 
windhinder, geluidsoverlast, toetreding zoulicht, toename verkeer, luchtkwaliteit, dunrzaamheid, 
beleving openbare ruimte en a.an.tasting beschennd stadsgezicht negatiever uitpakt dan bet 
renovatiealternatief. De conclu.<>ie dat bet planaltematief pooitief uitpakt is ongeloofwaardig. 

Reactie 
De gemeente is van oordeel dat de ricbtlijnen goed zijn gevolgd. Op onderdelen waar van de 
richtlijnen is af geweken, is dit afdoende gemotiveerd. Dit wordt bevestigd door bet positieve advies 
van de Commissie m.e.r .. In het MER is dus voldoende infonnatie aanwezig om tot een goed besluit 
te komen. De Commissie m.e.r. heeft geoordeeld dat ondanks het feit dat de conclusies uit het MER 
misscbien niet altijd een logiscb gevolg zijn op de in bet rapport gepresenteerde feiten, bet MER 
vo1doende informatie bevat om een goed besluit te kunnen nemen. Er is geen verplicbting om te 
kiezen voor de meest milieuvriendelijke oplossing. In de bijlagen van het MER wordt gemotiveerd dat 
bet voor bet bepalen van de milieueffecten niet zinvol is om verscbillende invullingen van bet 
renovatiealtematief mee te nemen. De gemeente heeft na afweging van alle belangen gekozen voor 
bet planaltern.atief. Wel zijn er naar aanleiding van bet MER enkele wijzigingen in bet plan 
doorgevoerd. De Amsterdamse Veerkade is buiten bet onderzoek gehouden. In formeel opzicbt 
behoeft deze weg niet te warden meegenomen in bet ondeczoek omdat in de richtlijnen staat 
aangegeven dat uitsluitend wegvakkcn beoordeeld behoeven te worden waarop sprake is van een 
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relevante toename van de verkeersintensiteiten als gevolg van de planontwikkeling (10%). De 
toename van het verkeer op bedoelde weg als gevolg van de planontwikkeling is bovendien zo 
mini.em dat daaraan ook geen relevante betekenis wordt toegekend. Inmiddels heeft een nadere 
uitwerking van bet MMA plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot andere verkeersintensiteiten. Naar 
aanleiding daarvan beeft een nieuw luchtkwaliteitsonderzoek plaa1sgevonden, waarbij de 
Amsterdamse Veerkade in de berekeningen is meegenomen. 
Verder wordt er op <lit moment in algemene zin ten aanzien van de A.msterdamse Veerkade specifiek 
onderzoek uitgevoerd om op die weg tot een verbetering van de lucbtkwaliteit te komen. Om op deze 
plek een substantiele verbetering van de luchtkwaliteit te krijgen is een integrale benadering 
noodzakelijk, waarbij de verkeerssituatie in breder verband wordt bekeken. Het door betrokkene 
genoemde belevin~aspect is door de Commissie m.e.r. in haar advies behandeld. Volgens de 
Commissie m.e.r. is de waardering van het aspect 'beleviog' niet wetenschappelijk onderzocht Om die 
reden leent dit onderwerp zich niet zo goed voor een objectieve afweging in bet MER. In het 
bestemm.in~plan is veel aandacht besteed aan de ruimtelijke inpassing van de bebouwing in bet 
plangebied. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft als meest deskundige organisatie op dit 
gebied met de voorgenomen plannen ingestemd. Met betrekking tot de gehanteerde autonome 
ontwikkeling wordt het volgende opgemerkt. Plannen die bij aanvang van de m.e.r.-procedure nog in 
een pril stadium vetkeerden en waarover in die periode nog geen besluitvorming had plaatsgevonden 
zijn in bet kader van de m.e.r. -systematiek niet meegenomen bij het bepalen van de autonome 
ontwikkeling. Dit gold zowel ten aanzien van het VCP als voor bijv. bet Trekvliettrace. Voor wat 
betreft het VCP is in het MER daaromtrent een doorkijk gegeven omdat de resultaten hiervan in 
tegenstetling tot bij bet Trekvliettraoo ten tijde van de m.e.r. al wel bekend waren. In bet MER is 
daarom afzondetlijk aangegeven wat de verkeers- en milieueffecten zijn als de voorkeursoplossing uit 
het VCP wordt gerealiseerd. 

De beer A. Tukker. Turfinarkt 349 te Den Haag 
De brief omvat mede een reactie op bet voorontwerp bestemmingsplan. 
In het MER dienen de milieueffecten te worden afgewogen van het voorgenomen beleid, de autonome 
ontwikkeling ofwel bet nulaltematief en het meest milieuvtiendelijke alternatief (MMA). Dit is niet 
gebeurd. Het nulaltematief is niet stelselmatig in vergelijking meegenomen en er is geen (strategisch) 
MMA ontwikkeld, dat kan worden vergeleken met bet plan- en renovatiealternatief. Ook zijn de 
verschillende invullingen van bet renovatiealtematief en/of minimum/maximum programma niet in 
beschouwing genomen. Het .niet ontwikkelen van het MMA waartegen bet planaltematief kan worden 
afgezet is strijdig met de doelstelling van dit instrument. 
Bij het vergelijken van de altematieven is sprake van een subjectieve interpretatie en van onvoldoende 
diepgang. Het planaltematief is qua beleving en bezonning ten onrechte positiever danwel 
gelijkwaardig beoordeeld aan bet renovatiealtematief. Ook op andere beoordelingscriterla wordt de 
wtkomst van de vergelijkingen niet door onderliggende rapportages gedekt of is sprile van een 
subjectieve benadering. De gemaakte alternatievenafweging omvat derhalve fouten en kent geen 
objectieve afweging. In bet MER wordt gemeld dat er een aanzienlijke autonome verbetering in de 
berekening van de luchtk.-waliteit optreedt1 maar het is niet duidelijk waaraan dat te wijten is. De 
huidige en toekomstige achtergrondconcentraties ontbreken en erilissiefactoren worden niet genoemd. 
Het VCP wordt als basis voor de voorkeursoplossing genoemd, maar dit plan is nog omstreden. De 
stetting dat bet planaltematief beter voldoet aan de Contourennota milieubeleid wordt niet 
ooderbouwd. Het vorenstaande leidt tot bet oordeel dat bet MER aangevuld en gewijzigd moet 
worden. De locatiekeuze voor bet Wijnhavenkwartier is dubieus te uoemen, aangezien thans blijkt dat 
er op diverse andere plekken in de stad kantoorcomplexen bescbikbaar komen. 
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Reactie 
In bet kader van het MER zowel voor bet renovatiealternatief als bet planaltematief een Meest 
Milieuv.riendelijk AJtematief ontwikkeld. Aangezien het hier om een stedelijke ontwikkeling in cen 
qua omvang beperkt gaat en er in de huidige situatie al sprake is van een stedelijke ontwik.keliog, is 
het onderscheid in de te hebalen milieuwinst tussen de onderzochte altematieven voor een deel 

gelegen in de wijze waarop bet bouwproces wordt vormgegeven. De gemeente is van oordeel dat in 
bet MER op een goede manier is omgegaan met de ontwikkeling van altematieven, die past binoen de 
vastgestelde ricbtlijnen. Dit wordt bevestigd door bet advies van de Commissie m.e.r .. In de bijlagen 
van het MER wordt gemotiveerd dat hct voor het bepalen van de milieueffecten niet zinvol is om 
verschillende invullingen van bet renovatiealtematiet' mee te nemen. Ook is gemcld wat voor de 
gemeente bet minimumprogramma is om een haalbaar plan te maken dat aan de doelstellingen 
voldoet. Jn bet MER wordt gemeld dat er een aanzienlijke aufonome verbetering in de berekening van 
de Jucbtkwaliteit optreedt. Dit beeft onder meet te maken met bet gegeven dat producenten van 
nieuwe verbrandingsmotoren door Europese rege1geving al jaren verplicht zijn om steeds scbonere 
motoren te produceren. De normen daarvoor (Euro 3, EuTO 4 en straks Euro 5) worden telkens 
aangescberpt. Oudere motoren verdwijnen en nieuwe, schonere motoren verschijnen. Als gevolg 
daarvan zullen de achtergrondconcentraties en de gemiddelde emissiefactoren per voertuig in de loop 
der jaren dalen waardoor de lucbtkwaliteit steeds verder za1 verbeteren. In aanvuUing op de Europese 
regelgeving worden ook door bet Rijk, de Provincies en de gemeenten maatregelen genomen om de 
luchtkwaliteit te verbeteren. De maatregelen die het Rijk heeft aangekondigd zijn gedeeltelijk 
verwerkt in de prognoses van de berekeningsprogramma's. Ten aanzien van de opmerking dat de 
buidige en toekotDStige acbtergrondconcentraties ontbreken en dat emissiefactoren. niet worden 
gencemd, ~ v;crden cpgemerkt d&At er in aanTulling op- hct ~.1ER ccu brief aan de Cummissic m.c.r. 
js gestuurd met daarin een weergave van de huidige en toekomstige (geprognosticeerde) 
acbtergrondconcentraties in en nabij bet plangebied. De emissiefactoren zijn door bet MNP/RlVM 
vastgesteld en zijn in het berekenin~programma verwerkt. De emissiefactoren kunnen niet door 
gebruikers van bet programma worden aangepast. Voor elke situatie (snelheid, jaar, soort voertuig) is 
er een andere emissiefactor. Veclal staan deze talbellen met emissiefactoren vermeld in de 
bandleiding bij bet berekeningsprogramma. Het door betrokkene genoemde be1evingsaspect is door 
de Commissie m.e.r. in haar advies bebandeld. Uit oogpunt van bouwhinder en duurzaamheid is er 
een duiddijk verschil tussen het renovatiealternatief en planalternatief. Dit komt omdat bet 
renovatiealternatief aanzienlijk minder sloopafval oplevert en er minder bouwmaterialen nodig zijn. 
Dit betekent ook minder transportbewegingen. Onderkend wordt dat dit aspect in het MER enzeker 
in de overzicbtstabel in de samenvatting niet voldoende e.Kpliciet js gemaakt. Het betreft bier wel een 
tijdelijk effect, namelijk gedurende de sloop- en bouwperiode. Voor deze tijdelijke situatie scoort bet 
tenovatiealternatief dus beter dan het planaltematief. Voor het overige realiseert de gemeente zicb dat 

bet gebruik maken van 'plussen en minnen' altijd discussie oproept en dat een dergelijke 
overzicbtstabel makkelijk een eigen leven gaat leiden. Bepalend voor de vraag of bet MER voldoende 
basis biedt voor de besluitvonning is ecbter de feitelijke infonnatie die in bet MER zelf en de 
aanwezige onderzoeksrapporten is vastgelegd. De Commissie m.e.r. beeft gesteld dat er voldoende 
feitelijke infonnatie aanwezig is om te komen tot een goed afgewogen besluit. De gemeente is evenals 
de Commissie m.e.r. van mening dater geen aanvulling of wijziging van bet MER nodig is. Voor de 
berhuisvesting van de ministeries heeft cen locatieonderzoek plaatsgevonden, waarbij bet 
Wijnhavenkwartier als meest geschikte plek is aangemerkt. De beschrijving in bet MER van de 
locatiekeuze en de criteria die daarbij zijn gehanteerd, vormen een weergave van bet doorlopen 
proces. Dat is hiennee transparant gemaakt. Doel van de m.e.r. is geweest dit proces te bescbrijven en 
vervolgens dat vervolge.ns in te zoomen op de mogelijke inricbting van bet Wijnhavcnkwartier. 
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Ten aanzjen van vooroverleg ex artikel 10 Brobestemmingsplati. 

Provincie Zuid-Holland 
Het plan is in overeenstemming met bet provinciaal ruimtelijk beleid en geeft geen aanleiding tot het 
maken van opmerkingen. Aan Gedeputeerde Staten zal, onder voorbeboud van instemming door de 
VROM-inspectie, warden geadviseerd een specifieke verldaring van geen bezwaar voor bet gehele 
plangebied te verlenen. 

Reactie 
De gemeente heeft de specifieke ver.klaring van geen bezwaar, door Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland afgegeven d.d. 26 julj 2006, kenmerk DRM/ARW/06/6861, ontvangen. 

VROM Inspectie Regio Zuid-West 
Deze instantiemeldt dat geen van de rijksdiensten, vertegenwoordigt in de Provinciale Planologiscbe 
Commissie, aanleiding ziet om opmerkingen te maken over bet voorontwerp bestemmin~plan. Er kan 
worden ingestemd met de afgifte van een specifieke vetldaring van geen bezwaar. 

Reactie 
Dt> g~meente beeft de specifieke ver.klaring van geen bezwaar, door Gedeputeerde Staten van Zuid~ 
Holland afgegeven d.d. 26juli 2006, kenmerkDRM/ARW/06/6861, ontvangen. 

Stadsgewest Haaglanden 
Het kantoorvolume past binnen de kantorenstrategie van bet Stadsgewest Haaglanden. Verzocht 
wordt de wijzigin~bevoegdbeid voor detailhandel te koppelen aan een advies van de Werkgroep 
Detailhandel van bet Stadsgewest. De leisureplannen in bet gebied passen in bet beleid omdat zij 
vallen binnen bet strategische concentratiegebied van Den Haag. Verder wordt aangegeven dat uit 
onderzoek is gebleken dat de marktruimte voor luxe hotels beperkt is in de periode 2000-2010. 

Reactie 
Bij bet opstellen van een wijzigingsplan ten behoeve van een mogelijke uitbreiding van detailhandel 
dient in het kader van bet artikel 10 Bro overleg ook bet Stadsgewest te warden geraadpleegd. Als 
vaste ovedegpartner bij dat overleg wordt bet Stadsgewest hierover dus te allen tijde geconsulteerd. 
De eventuele vestiging van een hotel is in het plan mogelijk gemaakt voor wat betreft de tweede fase 
van de planontwikke1ing op de plek waar thans de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zake en 
Konin.krijk relaties zijn gehuisvest. De herontwikkeling van dez.e fase vindt pas plaats na 2010. 

Hoogheemraadschap van Delfland - Sector Beleid eo Onderzoek 
Er k:an worden ingestemd met het bestemmingsplan. Aan alle aspecten die van belang zijn voor een 
goede waterhuishouding is invulling gegeven. 

Reactie 
De brief van het Hoogheemraiidschap geeft geen aanleiding tot een nadere reactie. 

Kamer van Koophandel Haaglanden 
Ten opzicbte van bet eerdere plan is er meer aandacht voor de afstemming van de functie van bet 
gebied met omliggende gebieden in bet centrum. Er heerst twijfel of door middeJ van hoogbouw een 
aantrekkelijk verblijfsldimaat kan worden gecreeerd. Ben onderzoek naar leefbaarbeid en sociale 
veiligbeid wordt wenselijk geacht. Dit is nog niet gebeurd, evenals een windtunneltest. Doordat de 
aantrekk:elijkheid van de stad io de komende jaren verder toeneemt zal de overcapaciteit aan 
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parkeerplaatc;en in de garages die in. de omgeving van bet plangebied zijn gelegen afneroen, waardoor 
de verwacbting bestaat dat er een tckort aan parkeerplaatsen gaat ontstaan. Er dient te worden 
onderzocht op welke wijze dat tekort Jean worden voorkomen. Het Wijnbavenk:wartier is geschikt als 
congreslocatie. Het mettage dat daarvoor in het plan is opgenomen is gering. Ben vergroting van het 
volume voor deze functie kan worden verkregen door middel van een hiertoe op te nemen 
wijzigingsbevoegdheid. Gelet op bet lange bouwproces wordt in overweging gegeven om een 
nadeelcompensatieregeling voor dit project te introduceren. 

Reactie 
De gemeente is van oordeel dat door bet toevoegen van functies aan bet gebied en bet creeren van 
woonruimte binnen alle bebouwingsvlakken een verbetering in de leetbaarheid ontstaat en dat ook de 
sociale veiligheid hiermee zal worden vergroot. Er za1 gedurende een veel groter deel van een etmaal 
een !even.dig straatbeeld ontstaan vanwcge de toename en spreiding van bet woningaanbod en door de 
extra rt!creatieve en lmrccavoor.deningt:u die in bet plan zijn opgenomen. Teo beboeve van de 
planvorming bebben wel degelijk windtunnelonderzoeken plaatsgevonden. Zowel het 
renovatiealtcmatief als planaltematief zijn onderworpen geweest aan een windtunnelonderzoek. Het 
betreft de rapportenB.2005.1418.00.R003 en B.2005.1418.00.R004 van DGMR. Ten aanzien van 

het parkeren is bet beleid gericht op het waarborgen van eeo goede bereikbaarheid voor alle 
vervoerswijzen en bet in stand houden van ecn verkeersveilige en leefbare stad. Het parkeerbeleid is 
strekt ertoe om via een stelscl van parkeemormen voldoende parkeergelegenheid bij nieuwbouw te 
creeren. Uitgangspunt is dat benodigde parkeerplaatsen in een (bouw)plan daadwerkelijk op eigen 
terrein worden gerealiseerd. In het kader van bet Meest Milieuvriendelijke Altematief uit het MER is 
geadviseerd om de _parkeerplaatsen voor een deel te spreiden_ Tn het he.~temmingsplnn is daaraan 
tegemoet gekomen. Het parkeeraspect wordt bij de beoordeling van een aanvraag om 
bouwvergunning getoetst aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde parkeemormen. 
Deze zijn onderdeel van de gemeentelijke bouwverordening. Voor hel Wijnhavenkwartier 
rechtvaardigt de uitstekende bereikbaarheid met bet openbaar vervoer een strenge norm.ering voor 
werkenden. In bet kader van de Parkeerbalans voor de binnenstad zijn vraag en aanbod aan 
parkeervoorzieningen in beeld gebracht. Voornaamste conclusie is dat de vraag naar parkeerplaatsen 
in de komende 10 jaar meer toeneemt dan de voorziene ui1breiding van het aantal parkeerplaatsen. 
Doordat bekend is dat er in de omliggeode garages van bet Wijnhavenkwartier sprake is van enige 
overcapaciteit, is voor bet bepalen van de benodigde parkeercapaciteit uitgegaan van een bepaalde 
mate van medegebruik van die omliggende garages. De vergaderfaciliteiten in bet plangebied zijn 
gekoppeld aan en afgestemd op de hotelfunctie. Ben zelfstandige coogresfunctie keot een groot 
oppervlak dat ten koste zou gaan van de gewenste diversiteit aan andere stedelijke functies. Daarnaast 
geldt dat voor ondergeschikte vergaderfaciliteiteo al voldoende capaciteit (in ontwikkeling en) 
aanwezig is. Ten aanzicn van bet verzoek om een nadeelcompensatieregeling zij opgemerkt dat in bet 
kader van bet in eerdere instantie in procedure gebracbte bestemmingsplan Wijnhavenkwartier is 
onderzocht of er een regeling voor nadeelcompensatie zou moeten worden fogesteld. Daarbij is van 
belang geacht dat de bouwwetkzaamheden in opdracht van derden worden uitgevoe:rd e:a derhalve 
geen wtvoering van een overheidstaak betreffen. Bovendien was en is de verwachting dat er geen 
onevenredige schade zal optreden doordat de Turfmark.troute toegankelijk blijft als voornaamste 
wandelroute van bet Centraal Station naar het centrum van de stad. Het project wijkt, mits zo,rgvuldig 
wordt omgesprongen met ieders belangen niet wezenlijk af van bijvoorbeeld de bouw van het 
Stadhws, de Hoftoren, Min, VROM, de toren bij het Rijswijkseplein of projecten in bet 
Beatrixk.wartier. 
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Stichting Binnenstad Den Haag 
De Stichting Bi:nnenstad heeft al eerder haar instemming betuigd met de plannen voor het 
Wijnhavenkwartier. Het is verheugend dat bet gebied gaat worden herontwikkeld omdat het 
plangebied op <lit moment weinig aantrekk:elijk is, terwijl het voor de openbaar vervoer reiziger de 
eerste kennistnaking met Den Haag is. Het is erg helangrijk dat de Turfmarktroute aantrekkelijk 

wordt. V oorgesteld wordt om in de plint alleen detailhandel te laten vestigen die een 
beclieningsfunctie heeft voor de binnenstad. De veiligbeid in het gebied vergt aandacht. Doordat de 
aantrekkelij.kheid van de binnenstad verder zaI toenemen, wordt de verwachting uitgesproken dat de 
overcapaciteit aan parkeerplaatsen zal omslaan in een tekort. Hiervoor dient thans een oplossing te 
worden gezocht. Tot slot dient overlast tijdens bet bouwproces zoveel mogelijk te worden voorkomen. 

Reactie 
In het Binnenstadsplan Den Haag 2000-2010 wordt het Wijnhavenkwartier gezien als een gebied dat 
ruiinte kan bieden aan so:tnm.ige winkelvootzieningen die qua ru:imte of karakter niet in het 
kemwinkelgebied passen. De Turfmarktroute behoort tot een van de entreegebieden naar de 
binnenstad. Om de levendigheid van deze route te vergroten is detailhandel een geschikte functie. Het 
beleid is er op gericbt om de detailhandel in bet gebied niet als hoofdfunctie toe te voegen. Ten 
aa.nzien van het parkeren is bet beleid gericht op het waarborgen van een goede bereikbaarheid voor 
alle vervoerswijzen en bet in stand houden van een verkeersveilige en Jee:fbare stad. Het parkeerbeleid 
strekt ertoe om via een stelsel van parkeemormen voldoende parkeergelegeoheid bij nieuwbouw te 

creereJl. Uitgangspunt is dat benodigde parkeerplaatsen in een (bouw)plan daadwerkelijk op eigen 
terrein worden gerealiseerd. In bet kader van bet Meest Milieuvriendelijke Alternatief uit bet MER is 
geadviseerd om de parkeerplaatsen voor een deel te spreiden. In bet bestemmingsplan is daaraan 
tegemoet gekomeo. Het parkeeraspect wordt bij de beoordeling van een aanvraag om 
bouwvergunning getoetst aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde parkeemormen. 
Deze zijn onderdeel van de gemeentelijke bouwverordening. Voor bet Wijnhaven.kwartier 
rechtvaardigt de uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer een Strenge normering voor 
werk:endeo. In bet kader van de parkeerbalans voor de binnenstad zijn vraag en aanbod aan 
parkeervoorzieningen in beeld gebracht. Voomaamste conclusie is dat de vraag naar parkeerplaatsen 
in de komende 10 jaar meer toeneemt dan de voorziene uitbreid:ing van bet aantal parkeerplaatsen. 
Doordat bekend is dat er in de omliggende garages van bet Wijnhavenkwartier sprake is van enige 
overcapaciteit, is voor bet bepalen van de benodigde parkeercapaciteit uitgegaan van een bepaalde 
mate van medegebruik van die omliggende garages. Via bet zogeheten Wijnbouwoverleg zal getracht 
warden om de overlast tijdens het bouwproces zoveel mogelijk te beperken. Daamaast zullen diverse 
vergunningen nodig zijn om openbare ruimte te benutten, danwel tijdelijk bouwwerken te plaatsen. 

De heer mr. AP. van Delden van Geelkerken & Linskens Advocaten, namens Parkeer Management 
Nederland C.V., Parkeer Management Nederland Holding. Parkeer Management Nederland Helicon 
BY. Parkeer Management Nederland MuzenpleinBV en Parkeermanagement Nederland Spui Den 
HaagBV. 
Op zichzelf heeft PMN geen overwegende bezwaren tegen de herontwikkeling van het 
Wijnhavenkwartier. Een toename van het aantal voor publiek toegankelijke openbare parkeerplaatsen 
in de binnenstad wordt uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening onwenselijk geacht. Het plan 
gaat uit van een toename van bet aantal parkeerplaatsen van 1090 naar 1475 na realisering van de 
plannen. Een deel van de (bestaande) parkeergarage in fase 2 wordt wel openbaar toegankelijk. Er 
komen extra parkeerplaatsen door de toevoeging van woningen en stedelijke voorzieningen. Uit de 
meest recente parkeerbalans blijkt dater in de omliggende voor puWiek toegankelijke parkeergarages 
sprak.e is van een bepaalde vorm van overcapaciteit. Om deze reden behoeft het aantal openbare 
parJceerplaatsen in het plangebied niet te worden uitgebreid. De bezettin~graad van de omliggende 
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parkeergarages is zodanig dat de extra vraag naar parkeerplaatsen grotendeels hierin kan warden 
opgevangen. Indien er toch extra parkeerruimte nodig is, dan moet de parkeerplaatsen exclusief 
warden toebedeeld voor de functie waarvoor de parkeerplaatsen zijo bedoeld. In de voorschriften 
dient te warden vastgelegd dat de eventuele extra parkeerplaatsen niet voor het publiek openbaar 
toegankelijk zullen zijn. In bet plan moet ook bet maximum aantal parkeerplaatsen worden 
vastgelegd. Voor fase 1 is weliswaar een maximum aantal par.keerplaatsen vastgelegd ten behoeve van 
de functies die binnen die bestem.ming zijn opgenomen, maar dat neetnt niet weg dat daar voor andere 
bestemmingen nog extra parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd. Door middel van de 
vrijstellin~bepaling kan bet aantal parkeerplaatsen ook naar boven toe warden bijgesteld. De 
bestem.mingeo 'Gemengde doeleinden en Wonen' en ' Laugzaam verkeersgebied' bevatt~n gccn 
regeling die het aantal parkeerplaatsen maximeert. 

Reactie 
Ten aanzien van bet parkeren is bet beleid gericht op bet waarborgen van een goede bereikbaarbeid 
voor alle vervoerswijzen en het in stand houden van een verkeersveilige en leefbare stacl. Het 
parkeerbeleid is strekt ertoe om via een stelsel van parkeemormen voldoende parkcergelegenheid bij 
nieuwbouw te creeren. Uitgangspunt is dat benodigde parkeerplaatsen in een (bouw)plan 
daadwerkelijk op eigen terrein warden gerealiseerd. In het kader van bet Meest Milieuvriendelijke 
Altematief uit bet MER is geadviseerd om de parke-erplaatsen voor een deel te spreiden. In bet 
bestemmingsplan is daaraan tegemoet gekomen. Het parkeeraspect wordt bij de beoordeling van een 
aanvraag om bouwvergunning getoetst aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde 
parkeernormen. Deze zijn onderdeel van de gemeentelijke bouwverordening. Voor bet 
Wijnhavenkwartier rechtvaardigt de uitstekende bereikbaarheid met bet openbaar vcrvoer een strenge 
normering voor werkenden. In het kader van de Parkeerbalans voor de binnenstad zijn vraag en 
aanbod aan parkeervoorzieningen in beeld gebracbt. V oomaamste conclusie is dat de vraag naar 
parkeerplaatsen in de komende 10 jaar meer toeneemt dan de voorziene uitbreiding van het aantal 
parkeerplaatsen. Doordat bekend is dat er in de omliggende garages van bet Wijnhavenkwartier 
sprake is van enige overcapaciteit, is voor bet bepalen van de benodigde parkeercapaciteit uitgegaan 
van een bepaalde mate van medegebruik van die omJiggende garages. In bet bebouwingsvlak ter 
plaatse van de Zwarte Madonna, waar de twee ministeries en een woontoren zijn voorzien, zullen 
geen openbare parkeerplaatsen warden aangelegd. Binnen de bestemming 'Gemengde doeleinden en 
Woncn' zullen wel openbare parkeerplaatsen worden aangelegd. Bezien wordt in hoeverre de 
bestaande parkeergarage die ook openbare parkeerplaatsen bevat, benut kan worden bij de 
nieuwbouwplannen voor dit gebied. De toe.name van bet aantal parkeerplaatsen ( openbaar en niet 
openbaar) is mede gelet op de toename van het programma binnen bet plangebied van ondergeschikte 
betekenis. Het aantal openbare parkeerplaatse.n zal niet meer zijn dan bet buidige aantal openbare 
parkeerplaatsen. Binnen de bestemming 'Kantoren Gemengde doeleinden en Wonen' is een maximum 
aantal parkeerplaatsen in bet plan opgenomen voor de functies die zich binnen deze bestemm.ing 
bevinden. Een deel van de hiertoe benodigde parkeerplaatsen wordt overigeos nog in andere garages 
ondergebracht. Er zullen zeker geen extra parkeerplaatsen voor derden in deze niet openbaar 
toegankelijke garages worden aangebracht Verder geldt dat vrijstelling kan worden verleend om een 
deel van het parkeren bovengronds onder te brengen, maar dat de hiertoe benodigde oppervlakte dan 
in mindering moet warden gebracht op de beneden peil beschikbare rui.mte. Er is derbalve met deze 
vrijstelling geen toename mogelijk ten aanzien van bet brutovloeroppervlak voor bet parkeren. Ten 
aanzien van de bestemming 'Geroengde doeleinden en Wonen' geldt dat bet aantal parkeerplaatsen op 
bouwplanniveau wordt beoordeeld aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde 
parkeernormen. De wijze van toetsen en de normen zijn onderdeel van de gemeentelijke 
bouwverordening. Uit dat oogpunt is bet aantal toegestane parkeerplaatsen wel degelijk gereguleerd. 
In het bestemmingsplan is daarnaast nog bepaald in boeveel lagen en op welke plaatsen 
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parkeerplaatsen mogen worden gebouwd. Ook op die manier is brutovloeroppervlak ten beboeve van 
bet parkeren gem.aximeerd. 

De heer ir. LO. Onderwater. Turfmarkt279 te Den Haa& 
De brief komt qua strekking overeen met de brief die ten aauzien van bet MER is iogekomen. 

Reactie 
Voor de beantwoording van deze brief wordt verwezen naar de reactie die ten aanzien van het MER is 
gegeven. 

De beer A Tukker. Turlmarkt 349 te Den Haag 
De brief van de beer Tukker is verwoord onder de reacties ten aanzien van het MER. 

Reactie 
Op de brief van de heer Tukker is ingegaan onder de reacties ten aanzien van bet MER. 

Cafe van Beek. Turfmarkt 6 te Den Haag 
Voor de ondememers rondom het gebied is een goed begaanbare en uitnodigende aanlooproute naar 
bet Centraal Station van essentieel belang. Cafe van Beek is de enige ondememing die bet sinds jaar 
en dag in bet gebied heeft kunnen handhaven. V anwege de ervaring met eerdere bouwprojecten is 
men er terdege van bewust wat bet betekent om gedurende een vijftiental jaren met een bouwproject 
te worden geconfronteerd. De locatie in bet stadhuis is in een eerder afgesloten overeenkomst als een 
Al locatie aangeboden maar dat kan niet worden waargemaakt. Daarom dient compensatie te worden 
toegekend voor de buur van de locatie en bet terras. Het is de vraag of er in verband met de te 
verwachten bouwoverlast nog wel behoefte bestaat om gebrui.k: te maken van bet teuas. Nog steeds is 
er de wens om een doorgang te maken naar de binnenkant van het stadhuis. Dit kan via ruimte 
D00.00. 

Reactie 
De gemeente spant zich in om de overlast door bouwactiviteiten zo veel mogelijk te beperken. Hiertoe 
wordt regelmatig ovcrfog gcvocrd met alle partijcn die bij het sloop- en bouwproces zijn bctrokkcn of 
daar direct of indirect mee te maken k:rijgen. Met de initiatiefnemers en bouwers worden afspraken 
gemaakt om overlast te voorkomen. De Turfmarktroute zelf blijft tijdens bet gehele sloop- en 
bouwproces toegankelijk als verbindingc;route tussen de binnenstad en het Centraal Station. Ten 
aanzien van bet verzoek om nadeelcompensa1ie zij vooraleerst opgemerl1 dat in bet kader van het in 
eerdere instantie in procedure gebracbte bestetnmingc;pJan Wijnbavenkwartier ook is onderzocht of er 
een regeling voor nadeelcompensatie zou moeten worden ingesteld. Daartoe is destijds negatief beslist 
omdat de bouwwerkzaamheden in opdracht van derden worden uitgevoerd en derhalve geen 
uitvoering van een overheidstaak betreffen. Boveodien was en is de verwachting dat er geen 
onevenredige schade zal optreden doordat de Turfmarktroute toegankelijk blijft als voomaamste 
wandelroute van bet Centraal Station naar het centrum van de stad. Het project wijkt, mits zorgvuldig 
wordt omgesprongen met ieders belangen niet wezenlijk af van bijvoorbeeld de bouw van het 
Stadhuis, de Hoftoren, Min. VROM, de toren bij het Rijswijkseplein of projecten in het 
Beatrixkwartier. Met de wens om de vestiging uit te breiden met de ruimte D00.00 kan niet warden 
ingestemd. De redenen hiervoor zijn opgenomen in de brief van 22 februari 2005, kenmerk 
DS0/2004,1575. De hierin genoemde argumenten gelden nog onverkort~ zodat in deze wordt volstaan 
met een verwijzing naar bedoelde brief. 
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Vereniging Singelpingel. Kranestraat 74 te Den Haag 
Het plan houdt geeo rekeoing met cultuurhistorische effccten. Er is geen rekening gehouden met bet 
gegeven dat de - nog jonge - gebouwen in bet plangebied van architectuur historisch belang zijn. De 
historische binnenstad wordt geweld aangedaan door de voor.ziene boogbouw. Een 
boogbouweffectrapportage ontbreekt. Er is in dit opzicht geen sprake van veranderende 
maatschappelijke opvattingen. Er heeft geen archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Het is niet 
duidelijk of bet plan gevolgen heeft voor de flora en fauna. Conclusies uit het MER zijn dubieus. Ben 
meest milieuvriendelijk aJternatief ontbreekt. De toename van kantoor en winkelvolume is strijdig met 
bestaande quota's. Het verdwijnen van sociaJe wooingbouw is oiet toelaatbaar nit oogpunt van de 
volkshuisvesting. Het plan is financieel Diet goed onderbouwd en ris.ic.ovol. De watcrbcrging is niet 
gegarandeerd. Meer verkeer is ontoelaatbaar. Luchtkwaliteitsnonnen worden overschreden, 
parkeerruimte neemt on.aanvaardbaar toe alsook geJuidshinder. De beoogde kwaliteitsimpuls kan niet 
worden gegarandeerd. 

Reaclie 
Bij de totstandkoming van het plan is heel uitvoerig aandacht besteed aan de inpassing van de 
hoogbouwaccenten in relatie tot de historische binnenstad. Er zijn consultaties geweest met 
deskuncligen en er zijn fotomontages gemaakt. Daarnaast is ook bezien welke effecten de bebouwing 
heeft ten opzichte van de bestaande hoogbouw in de directe omgeving van bet plangebied en die, in 
tegenstelling tot bet Wijnhavenkwartier, voor een deel zelfs in bet beschennde stadsgezicht is 
gelegen. Er is in dit opzicht zonder meer zeer zorgvuldig aandacht besteed aan de inpassing van de 
bebouwing in het beschennde stadsgezicht. In het plangebied bevinden zich gebouwen zonder 
monumentaJe status. Ten aanzien van de hoogbouw is naar aJle relevante omstandigheden gekeken. In 
stedenbouwkuodige zin is rekening gehouden met de inpassing ten opzichte van de bistorische 
binnenstad en met de relatie tot de bestaande hoogbouw in de omgeving. Daarnaast zijn onderzoeken 
uitgevoerd om de bezonning en windhinder in beeld te brengen. In tegensteJJing tot hetgeen er is 
aangevoerd beeft er wel een archeologisch onderzoek pla.atsgevonden. In februari 2006 is er ecn 
Bureau onderzoek archeologische waarden Wijnhavenkwartier Den Haag opgesteld (rapport 0603). 
Voor wat betreft de mogelijke aanwezigheid van flora en fauna heeft er eveneens op diverse 
momenten onderzoek plaatsgebad naar met name de mogelijke aanwezigheid van vleennuizen. 
Verder is er eeo quickscan plangebied Wijnhavenkwartier Den Haag uitgevoerd. De resultaten 
hiervan zijn vastgelegd in een rappon van 15 februari 2006 met projectnummer 06590. Uit bet MER 
is gebleken dat er tussen bet renovatie- en planaltematief geen grote verschillen bestaan voor wat 
betreft de gevolgen voor bet milieu. De uiteindelijke keuze voor bet pl.analtematief is dan ook vooraJ 
ingegeven vanuit stedenbouwkundige en programmatische overwegingen. Voor beide onderzocJ1te 
alternatieven is onderzocht op welke wijze er optimalisatie uit rnilieuoogpunt kan plaatsvinden. Er 
zijn zodoende in feite twee meest milieuvriendelijke aJternatieven tot stand gebracbt. De toename van 
kantoor- en winkelvolume is relatief beperkt in vergelijking met de huidige planoJogische situatie. 
Verder zij vermeld dat bet kantoorvolume past binnen de kantorenstrategie van het Stadsgewest 
Haaglanden. De leisureplannen zijn in overeenstemming met het beleid omdat zij vallen binnen bet 
strategiscbe concentratiegebied. V oor bet onttrekken van sociaJe woningbouw is destijds een 
woonruimteonttrekkingsvergunning afgegeven. Deze vergunning is onherroepelijk. Terzijde wordt 
gemeld dat in bet plangebied 125 sociale woningen worden teruggebouwd en dat ook in de omgeving 
van bet plangebied in sociale woningbouw is vootzien. De financiele risico's van bet plan zijn 
beheersbaar aangezien samenwerkingsovereenkomsten, (vervolg)intentieovereenkomsten en 
afspraken met ontwikkelende partijen voldoende zekerheid over de afname van de grand en de 
uitvoering van bet plan bieden. In llet gebied zelf zijn onvoldoende mogelijkbeden voor waterberging 
beschikbaar. Daarom zal de waterberging dienen plaats te vinden binnen de zelfde waterstaatkundige 
eenheid. Met deze handelwijze heeft de betrokken waterbeheerder; i.e. bet Hoogheemraadschap van 
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Delfland ingestemd. Uit lucht.kwaliteitonderzoek is gebleken dat op de plaatsen waar in 2010 of in 
2015 een grenswaarde voor PMlO of N02 uit het Blk 2005 wordt overschreden, er met de 
planontwikkeling geen sprake is van een verslechtering ten opzichte van de autonome ontwikk:eling. 
Er wordt derhalve voldaan aan het bepaalde in bet Blk. 2005. Op grond van de verkeersbelasting op de 
diverse wegvakken in bet plangebied heeft er een geluidsonderzoek plaatsgevonden. Daarbij is 
gebleken dat de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhioder wordt overschreden. Hiertoe dienen 
tijdig hogere grenswaarden te worden aangevraagd en verkregen. Ben daartoe strekkend venoek is in 
procedure gebracht. In bet bestemming;;plan worden de condities vastgelegd om tot een 
kwaliteitsimpuls te komen. Uit de ingediende en inmiddels vergunde bouwplannen voor de eerste fase 
van de planontwikkeling kan worden opgemaakt dat deze kwaliteitsimpuls daadwerkelijk tot stand 
wordt gebracht. 

Ten aanzieri van inspraak best""mmingsplan. 

Bewonerscommissie Ammunitiehaven 
Als gevolg van de herontwikkeling van het Wijnhavenkwartier zal er ook meer woon· en werkverkeer 
komen, waardoor de verkeers-, geluids- en parkeeroverlast toeneemt. Dit geldt temeer omdat de 
parkeermogelijkheden ook worden verspreid over de woonwijken. Ook zullen er verkeersomleidingen 
pla~tsvinden in verband met in· en uitgaand bouwverkeer. Er wordt een toename verwacbt van het 
illegaal storten van huisvuil. Het complex aan de Ammunitiehaven Hgt straks ingeklemd tussen sloop 
en bouw ter plaatse van Rivierenbuurt en Wijnhavenkwartier. Men wil weten wat er wordt gedaan om 
deze overlast te beperken. Verder vraagt men zich af wat voor scholen er in bet plangebied kunnen of 
zullen komen. Ten aanzien van het akoestlsch rapport wordt de vraag gesteld waa.rom er geen sprake 
is van vervangende nieuwbouw. 

Reactie 
Ten behoeve van de herontwikkeling van bet Wijnhavenkwartier is ecn MER opgesteld, teneinde de 
milieubelangen lo kaart te brengen en om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de 
ruimtelijke besluitvorming. De gevolgen van de planontwikkeling voot de verkeersbelasting op de 
wegen in en om het plangebied zijn hierbij in ogenscbouw genomen en aan de band hiervan zijn de 
consequenties voor de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit doorgerekend. De resultaten zijn in 
diverse onderzoeken ten beboeve van het MER en bestemmingsplan omschreven. Ook is aandacht 
besteed aan sloop- en bouwverkeer. ln bet bestemmingsplan is bepaald dat de inzameling van afval 
inpandig client plaats te vinden binnen de op de plankaart aangegeven bebouwingsvlakken. De 
verdere wijze van het afvoeren van het afval kan niet door middel van bet bestemmingsplan worden 
geregeld, aangezien dat af'hankelijk is van de concrete bouwplannen en afspraken met inzameJaars. 
Bij bet MER is rekening gebouden met projecten die zich ten tijde van de aanvang van bet onderzoek 
in een bepaald stadium van besluitvorming of ontwikkeling bevonden. Oit neemt echter niet weg dat 
er een bepaalde mate van overlap kan ontstaan tussen de diverse sloop- en/ofbouwactiviteiten. In een 
bestemming;;plan kan daar geen rekening mee worden gehouden, daar bet slopen en bouwen 
afhankelijk is van velerlei omstandigheden. Ben ruimtelijk plan creeert als zodanig ook nog geen ti tel 
om te mogen slopen of bouwen. In bet kader van de opbreekvergunning wordt bezien wel.ke projecten 
er in de omgeving in uitvoering zij~ of zullen worden genomen en in dat verband warden projecten 
op elkaar af gestemd. In bet bestemmingsplan is de mogelijkheid opgenomen om scholen in het 
plangebied te vestigen. Het is echter geenszins zeke.r dat er school zal komen. Er zijn tot op beden 
slechts wat gedachten geweest over een mogelijke vestiging van een dependance van de universiteit 
van Leiden. In de buidige situatie is sprake van een woongebouw, terwijl er ook in de nieuwbouw 
woningen zullen terogkomen. Als er sprake is van 'vervangende nieuwbouw', dan kan er onder 
omstandigheden een hogere geluidsontheffing worden verleend. Dit geldt echter Diet voor bet 
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onderhavige plan omdat er niet aan de betreffende randvoorwaarden uit de Wet geluidhinder wordt 
voldaan. De geluidsbelasting op de gevels mag daarom niet zo hoog worden als bij vervangende 
weuwbouw is toegestaan. 

Iurfmarkt Ondernemers_ Platform 
De Turfmarktroute is kwetsbaar. Bij afzettingen en bij laden en lossen zouden passanten er voor 
kunnen kiezen Qil1 een andere route naar bet centrum te nemen. Oat leidt tot minder klanten en omzet. 
Daarom moet de route ook aaot:rekkelijk, uitnodigend en veilig blijven. Aangezien de effecten van een 
zodanig Jang bouwproces van te voren moeilijk zijn in te schatten, zou er een vangnetconstructie in de 
vonu van cen nadcelcompensatieregeling dienen te worden ingesteld. 

Reactie 
Met alle betrokkenen bij de sloop- en bouwwerkzaamheden in en rondom bet gebied worden 
afspraken gemaakt over o.a. het gebruik van de openbare ruimte. Het laden en 1ossen, plaatsen van 
bouwmaterialen en terreinafscheidingen komt daarbij aan de orde. Ook zullen er bepaalde 
veiligbeidsmaatregelen worden voorgeschreven. Zo dient er in elk geval door de bouwer 
voorafgaande aan de werkzaamheden een bouwveiligheidsplan moeten worden overgelegd. Daamaast 
zullen voor bepaalde werkzaambeden opbreekvergunningen moeten worden aangevraagd. Verder 
zullen vergunningen moeten worden aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van keten ed. Van de 
bouwers wordt een bouwveiligheidsplan verlangd; kortom via diverse afstemming.5overleggen en 
vergunningstrajecten zal er op worden toegezien dat de Turfmarktroute baar huidige functie kan 
behouden. Ten aanzien van bet verzoek om nadeelcompensatie zij opgemerkt dat in het kader van bet 
in eeidere instantie in procedure gebrachte bestemmingsplan Wijnhavenkwartier ook is onder7J)cht of 

er een regeling voor nadeelcompensatie zou moeten worden ingesteld. Daartoe is destijds negatief 
beslist omdat de bouwwerkzaamheden in opdracht van detden worden uitgevoerd en derhalve geen 
uitvoering van een overheidstaak betreffen. Bovendien was en is de verwacbtiog dat er geen 
onevenredige schade zal optreden doordat de Turfmarktroute toegankelijk blijft als voomaamste 
wandeltoute van bet Centraal Station naar bet centrum van de stad. Het project wijkt, mits zorgvuldig 
wordt omgesprongen met ieders belangen n.iet wezenlijk af van bijvoorbeeld de bouw van het 
Stadhuis, de Hoftoren, Min. VROM, de toren bij het Rijswijkseplein of projecten in bet 
Beatrixkwartier. 

De beer P. Luijkx en mevrouw L. Winkelbage. Muzen_pJein 1 
De ontwikk.eling van bet Wijnhavenkwartier zal lei den tot een grote beperking van bet zonlicht. Het 
zonlicht neemt in de ochtend met ten minste 3 uur af. Oat betekent dat pas vanaf 11.00 tot 12.00 uur 
zonlicht wordt verkregen en ook dat er sprake is van een afname van de daglichttoetreding. Het 
algebele wooncomfort neemt af. Dit leidt ook tot cen waardevermindering van de woning. Hierv:oor 
wordt compensatie gewenst. 

Reactie 
Io bet kader van de planvorming voor bet Wijnhavenkwartier hebben er bezonnin~onderzoeken 
plaatsgevonden gebaseerd op de Haagse ricbtlijn. Uit deze ondenoeken blijk1 dat de wowngen 
gelegen. aan de Turfmarkt het meest kritisch zijn qua bezonning. Deze woningen zijn dan ook nader 
onderzocht. De overige woningen in het omringende gebied staan te ver weg, waardoor de 
nieuwbouw in bet plangebied weinig (of geen) effect heeft op het al dan niet voldoen aan de Haa~e 
richtlijn. In de richtlijn wordt de bezonning pas vanaf een zonshoogte van meer dan 10 graden 
meegenomen. De bezonningsonderzoeken, die zijn uitgevoerd in bet kader van bet MER, hebben er 
toe geleid dat voor de woningen die aan de Turfmarkt zijn gelegen is gekozen voor een oplopende 
bouwboogte voor een deel van het bebouwingsvlak met de bestemming 'Gemengde doeleinden en 
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Wonen'. Ook is het hoogte-acccnt binnen deze bestemming ter plaatse van de Turftnar.kt versmald ten 
opzicbte van het in ee1dere instantie in procedure gebrachte bestemmingsplan. De woningen die aan 
bet Muzenplein liggen, gelet op de afstand tot het plangebied, buiten bet onderzoeksgebied. De 
n:ieuwbouw van de ministeries en de woontoren liggen op een afstand van 140 a 150 meter van deze 
woning. Vanwege de grote afstand is de schaduwwerking minimaal in verhouding tot de 
schaduwwerking van de bestaande (hoge) bebouwing in bet gebied "De Resident" en van de eigen 
bebouwing. Dit kan ook worden afgeleid uit de bezonningsdiagrammen. V anwege de biervoor al 
genoemde afstand van de woningen aan bet Muz.enplein tot aan bet plangebied komen de in bet 
Bouwbesluit opgenomen nor.men ten aanzien van daglicbttoetreding niet in het geding. De bebouwing 
ter plaatse van bet Wijnhavenkwartier is niet van invloed op de daglichttoetreding van de woningeo 
aan bet Muzenplein. In de Wet op de Ruimtelijke Ordening is een aparte voorziening opgenomen 
voor die situaties waarin als gevolg van eeo bestemmingsplanherziening scbade wordt geleden in de 
vorm van een waardevermindering van de woning. 

De beer ir. cir. A.G. Verbcijen en mevrouw mr. J.I.M. van Abeelen. Muzecylein 50 
De ontwikkeling van bet Wijnhavenkwartier zal leiden tot een grote beperking van bet zonlicht en tot 
een vermindering van uitzicht. Het zonlicbt neemt in de ochtend met ten minste 3 uur af. Dat betekent 
dat pas vanaf 11.00tot12.00 uur zonlicht wordt verkregen en ook dater sprake is van een a:fname van 
de daglicbttoetreding. Het algehele wooncomfort neemt af. Dit leidt ook tot eeo waardevemrlndering 
van de woning. Hiervoor wordt compensatie gewenst. 

Reactie 
In bet kader van de planvorming voor bet Wijnhavenkwartier bebben er bezonningsonderzoeken 
plaatsgevonden gebaseerd op de Haagse richtlijn. Uit deze onderzoeken blijkt dat de woningen 
gelegen aan de Turfmarkt het meest kritiscb zijn qua bezonning. Deze woningen zijn dan ook nade1 
onderzocht. De overige woningen in bet omringende gebied staan te ver weg, waardoor de 
nieuwbouw in het plangebied weinig (of geen) effect heeft op het a1 dan niet voldoen aan de Haagse 
richtlijn. In de ricbtlijn wordt de bezonning pas vanaf een zonshoogte van meer dan 10 graden 
meegenomen. De bezonningsonderzoeken, die zijn uitgevoerd in bet kader van bet MER, bebben er 
toe geleid dat voor de woningen clie aan de Turfmarkt zijn gelegen is gekozen voor een oplopende 
bouwboogte voor een deel van het bebouwingsvlak met de bestemming 'Gemengde doeleinden en 
Wonen'. Ookis bet hoogte-accent binnen deze bestemming ter plaatse van de Turfmarkt versmald ten 
opzicbte van bet in eerdere instantie in procedure gebrachte bestemmingsplan. De wooingeo die aan 
bet Muzenplein liggen, gelet op de afstand tot bet plangebied, buiten bet onderzoeksgebied. De 
nieuwbouw van de ministeries en de woontoren liggen op een afstand van 140 a 150 meter van deze 
woning. V anwege de grote afstaod is de schaduwwerk:ing minimaal in verhouding tot de 
schaduwwerkingvan de bestaande (boge) bebouwingin het gebied "De Resident" en van de eigen 
bebouwing. Dit kan ook worden afgeleid uit de bezonoingsdiagrammen. Vanwege de hiervoor al 
genoemde afstand van de woningen aan bet M11zenplein tot aan bet plangebied komen de in bet 
Bouwbesluit opgenomen normen ten aanzien van daglichttoetreding niet in het geding. De bebouwing 
ter pJaatse van bet Wijnhavenkwartier is niet van invloed op de daglichttoetreding van de woniogen 
aan bet Muz.enplein. V oor wat betreft bet uitzicht kan worden gemeld dat de woningen aan bet 
Muzenplein zich al achter de bestaande bebouwing aan de Turfmaxkt bevinden. Het bestemmingsplan 
Wijnhavenkwartier maakt ecbter hoge bebouwing mogelijk die boven de bestaande bebouwing kan 
worden waargenomen. Zeker binnen de beste.mming 'Kantoreo Gemengde doeleinden en Wonen' zal 
de hogere bebouwing zichtbaar zijn. Daar staat tegenover dat de bebouwing binnen de be-stemming 
'Gemengde doeleinden en Wonen' afneemt ten opzichte van de huidige situatie. In de Wet op de 
Ruimtelijke 01dening is een aparte voocziening opgenomen voor die situaties waarin als gevolg van 
een bestemmingsplanherziening scbade wordt geleden in de vonn van een waardeverrnindering van 
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de woning. 

De heer ir. drs. M. van Middelkoop. Muzcnplein 51 
Het woongenot wordt bepedct door afname van uitzicht en vermindering van zonlicht. Dit was ten 
tijde van de aankoop van de woning in 1999 niet voorzienbaar. Het voorstel wijkt af van het 
hoogbouwbesluit (lees hoogbouwvisie) van de gemeente Den Haag. Er treedt een 
waardevermindering van de woning op als gevolg van de ontwikkeling van de plannen voor het 
Wi.inhavenkwartier. Hiervoor wordt compensatie gewenst. 

Reactie 

In het kader van de planvorming voor het Wijnhavenkwartier hebben er bezonningsonderzocken 
plaatsgevonden gebaseerd op de Haagse richtlijn. Uit deze onderzoeken blijkt dat de woningen 
geJegen aan de Turfmarkt het meest kritisch zijn qua bezonning. Deze woningen zijn dan ook nader 
onderzocht. De overige woningen in bet omringende gebied staan te ver weg, waardoor de 
nieuwbouw in het plangebied weinig (of geen) effect beeft op het al dan niet voldoen aan de Haagse 
richtlijn. In de richtlijn wordt de bezonning pas vanaf een zonshoogte van meer dan 10 graden 
meegenomen. De bezonningsonderzoeken, die zijn uitgevoerd in het kader van het MER hebben er 
toe geleid dat voor de woningen die aan de Turfmarkt zijn gelegen is gekozen voor een oplopende 
bouwhoogte voor een deel van het bebouwingsvlak met de bestemming 'Gemengde doeleinden en 
Wonen'. Oak is bet hoogte-accent binnen deze bestemming ter plaatse van de Torfmarkt versmald ten 
opzichte van het in eerdere instantie in procedure gebrachte bestemmingsplan. De woningen die aan 
het Muzenplein Jiggen, gelet op de afstand tot bet plangebied, buiteo bet onderzoeksgebied. De 
nieuwbouw va.o de nrinisteries en de woontoren liggen op een afstand van 140 a 150 meter van deze 
woning. Vanwege de grote afstand is de schaduwwerking minimaal in verhoucling tot de 
schaduwwerking van de bestaande (boge) bebouwing in bet gebied "De Resident" en van de eigen 
bebouwing. Dit kan ook warden afgeleid uit de bezonningsdiagrammen. Voor wat betreft bet uitzicht 
kan worden gemeld dat de woningen aan bet Muzenplein zich al achter de bestaande bebouwing aan 
de Turfmarkt bevinden. Het bestemmingsplan Wijnhavenkwartier maakt echter boge bebouwing 
mogelijk die boven de bestaande bebouwing kan worden waargenomen. Zeker binnen de bestemming 
'Kantoren Gemengde doeleinden en W onen' zal de hogere bebouwing zichtbaar zijn. Daar staat 
tegenover dat de bebouwing binnen de bestemming 'Gemengde doeleinden en Wonen' afnecmt ten 
opzichte van de huiclige situatie. Jn de hoogbouwvisie van de gemeente Den Haag staat aangegeven 
dat toevoeging van hoogbouw in de 'buitencategorie' (100 tot 140 meter) in het gebied mogelijk is. In 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening is een aparte voorziening opgenomen voor die situaties waarin als 
gevolg van een bestemmin~planherziening schade wordt geleden in de vorm van een 
waardevermindering van de woning. 

De beer M.A.N. yan der Wallen en mevrouw E.F.G. van der Wallen-Schimmel. Muzenpleiu 52 
Het woongenot wordt beperkt door afname van uitzicht en vermindering van zonlicht. Dit was ten 
tijde van de aarikoop van de woning in 1999 niet voorzienbaar. Het voorstel wij.kt af van bet 
boogbouwbesluit (lees hoogbouwyjsie) van de gemeente Den Haag. Er treedt een 
waardevermindering van de woning op als gevolg van de ontwikkeling van de plannen voor bet 
Wijnhavenkwartier. Hiervoor wordt compensatie gewenst. 

Reactie 
In bet kader van de planvorming voor bet Wijnhavenkwartier hebben er bezonningsonderzoekeo 
plaatsgevonden gebaseerd op de Haagse richtlijn. Uit deze onderzoeken blijkt dat de woningen 
gelegen aan de Turfmarkt bet meest kritisch zijn qua bezonning. Deze woningen zijn dan ook nader 
onderzocht. De overige woningen in het omringende gebied staan te ver weg, waardoor de 
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nieuwbouw in bet plangebied weinig (of geen) effect heeft op het al dan niet voldoen aan de Haagse 
richtlijn. In de richtlijn wordt de bezonning pas vanaf een zonsboogte van meer dan 10 graden 
meegenomen. De bezonning.5onderzoeken hebben et toe geleid dat voor de woningen die aan de 
Turfmarkt zijn gelegen is gekozen voor een oplopende bouwboogte voor een deel van bet 
bebouwing.5Vlak met de bestemmin~'Gemengde doeleinden en Wonen'. Ook is bet hoogte-accent 
binnen deze bestemming ter plaatse van de Turfmarkt versmald ten opzichte van bet in eerdere 
instantie in procedure gebrachte bestemming.5plan. De woningen die aan bet Muzenplein Jiggen, gelet 
op de afstand tot bet plangebied, buiten bet onderz.oeksgebied. De nieuwbouw van de ntinisteries en 
de woontoren liggen op een afstand van 140a150 meter van deze woning. Vanwege de grote afstand 
is de schaduwwerking minimaal in verhouding tot de scliaduwwerking van de bestaande (hoge) 
bebouwing in bet gebied "De Resident" en van de eigen bebouwing. Dit kan ook worden afgeleid uit 
de bezonning.5diagrammen, V oor wat betreft bet uitzicht kan worden gemeld dat de woningen aan bet 
Muzenplein zich al achter de bestaande bebouwiog aan de Turlmarkt bevinden. Het bestemming.5plan 
Wijnhavenkwartier maakt ecbter hoge bebouwing mogelijk die boven de bestaande bebouwing kan 
warden waargenomen. Zeker binnen de bestemming 'Kantoren Gemengde doeleinden en Wonen' zal 
de bogere bebouwing ziclitbaar zijn. Daar staat tegenover dat de bebouwing binnen de bestemming 
'Geme.ngde doeleinden en Wonen' afneemt ten opzichte van de huidige situatie. In de hoogbouwvisie 
van de gemeeote Den Haag staat aangegeven dat de hoogbouw in de 'buitencategorie' (100tot140 
meter) in bet gebied mogelijk is. In de Wet op de Ruimtelijke Ordening is een aparte voorziening 
opgenomen voor die situaties waarin aJs gevolg van een bestemming.5planherziening schade wordt 
geleden in de vorm van een waardevermindering van de woning. 

De beer J. Berends, 
De herontwikkeling van bet Wijnhavenkwartier gaat jaren duren en daarom dient er veel aandacht te 
warden geschonken aan het beperken van overlast door sloop- en bouwwerkzaamheden. Verz.ocbt 
wordt om in het bestemmingsplan een regeling op te nemen, waarin wordt bepaald dat, 
uitzonderingen daargelaten, lawaai-, stank- of stofproducerende werkzaamheden slechts mogen 
plaatsvinden op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur. Er is op dit moment nog onzekerheid omtrent de 
mogelijke aanvang van de sloopwerkzaamheden en dat kan er toe leiden dat een vertraging te zijner 
tijd moet warden ingebaald door een versnelling van bet bouwproces. In dat geval zullen de 
werkzaa:mheden wellicht plaatsvinden buiten de hiervoor genoemde tijden. In bet bestemming.5plan is 
geen financiele regeling opgenomen voor het geval dat omwonenden in verband met overlast elders 
zullen moeten ovetnachten. 

Reactie 
In bet bestemming.5plan worden ruimtelijke ontwikkelingen omschreven en de voorschriften uit dat 
plan moeten hierop betrekking hebben. Er kunnen bebouwin~voorschri.ften en gebruiksvoorschriften 
in een bestemming.5plan warden opgenomen. Het bestemntln~plan voorziet niet in uitvoering_5regels, 
die ten tijde van bet bouwen in acht moeten worden genomen. Daarvoor zijn specifieke voorscbriften 
in de gemeentelijke bouwverordening opgenomen. Bouwplannen die bij de gemeente worden 
ingediend moeten voldoen aan de bepalingen die in de bouwverordening zijn opgenomen. Hoofdstuk 
4 van de bouwverordening luidt 'Plicbten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij 
ingebruikneming van een bouwwerk'. In dat hoofdstuk: is een voorschrift opgenomen dat handelt over 
de veiligheid van hulpmiddelen en bet voorkomen van hinder. Op basis van die bepaling k.an het 
gemeentebestuur zo nodig eisen stellen ten aanzien van het gebruik van werktuigen die schade of 
hinder voor de omgeving kunnen veroorzaken. Ook kan ten aanzien van krachtwerktuigen worden 
bepaald dat deze gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mogen warden gebruikt. Op deze 
manier kan de gemeente de belangen van de omgeving behartigen en invloed uitoefenen op bet 
bouwproces. Betrokkene wordt in verband met bet vorenstaande ook uitgenodigd om deel te nemen 
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aan het Wijnbouwoverleg. De gemeente zal er op toezien dat de overlast veroorzakende 
werkzaamheden zoveel mogelijk worden beperkt en, tenzij onoverkomelijk, niet in de avond of nacht 
zu.llen plaatsvinden. In elk geval zullen de werkzaamheden er niet toe leiden dat omwonenden als 
gevolg van hinder tijdelijk elders zullen moeten worden gehuisvest. 
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BIJLAGEN, behore.nde bij de toelicbting van bet bestemmingsplan: 
Gebiedsgericht milieubeleid; 
Verslag van de informati~/lnspraakavond Voorontwerp bestemmin~plan Wijnhavenkwartier, 
d.d. 9 augustus 2006; 
brief Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 26 juli 2006, DRM/ARW/06/6861, imake 
afgifte van specifieke verklaring van geen bezwaar; 
brief van de VROM lnspectie, d.d. 4 juli 2006, lrenmerk 2006289189-LHE, inzake arti.kel 10 
Bro-overleg; 
brief van de Provincie Zuid-Holland, d.d. 20 juli 2006, kenmerk DRM/ ARW/06/6860, ill7ll.k.e 
artikel 10 Bro-overleg; 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d ....... .... , kenmerk ......... , inzake 
vastelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder; 

BOLAGEN, beborende bij de toelicbting van bet bestemmingsplan (zi'1 aftonderlijk boekwerk): 
Memo aan Commissie voor de Milieueffectenrapportage, d.d. 25 augustus 2006, inzake nadere 
informatie MER Milieueffecterapportage SMB - Herontwikkeling Wijnhavenkwartier Den 
Haag; 
brief van de Commissie voor de milieueffectrapportage, d.d. 28 september 2006, 
kenmerk 1663-75/Pi/hb: toezending toetsing;;advies over bet MER Herontwikkeling 
Wijnhaveokwartier Den Haag; 
Verkeersprognoses Wijnhavenkwartier, d.d. 6 november 2006; 
Akoestisch onderzoek Wijnhavenkwartier, rapport voor bestemmingsplan, 
d.d. 6 november 2006, nr. V.2005.1433.02.ROOl; 
Onderzoek en beoordeling lucbtkwaliteit, d.d. november 2006, nr. 10.10.2006.EB. 
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B~jlage m.b.t. gebiedsgericht milieubeleid 

Duurzaamheidsparagraaf Wijnbavenkwartier 

De duurzaamheidsparagraaf is van toepassing op alle raadsvoorstellen en collegebesluiten op bet 
gebied van ruimtelijke ordening; openbare ruimte; water en riolering; verkeer; groen en recreatie; 
bouwen en wonen. De duurzaambeidsparagraaf is gekoppeld aan bet gebiedsgericbte milieubeleid. 

1. In welk gebiedstype wordt bet beleidsvoomemen gerealiseerd of op welk gebiedstype heeft bet 
beleidsvoomemen betrekking? GEMENGDE GEBIEDEN MET HET ACCENT OP WERKEN 

2. Welke miJJeuambities (milieu basis; milieu extra of milieu maximaal) zijn vastgesteld voor dit 
gebiedstype (tweede kolom), welk.e ambities worden gerealiseerd (derde kolom)? Toelichten 
indien ambities niet gerealiseerd worden. 

Thema Welke Wordt de ambitiein bet plan Toelichting 

Bodem: 

Exteme 
veiligbei.d: 

G~Iuid: 

Lucht: 

M-0billttit: 

ambitie is gerealiseerd? 
vast2esteld? 
basis 

maximaal 

basis 

basis 

extra 

ja, hiertoe geldt een wettelijke 
verplichting (Wet 
bodembeschermim!) 
ja, geen van de in de omgeving 
gelegen wegen is aangewezen a1s 
route voor bet vervoeren van 
gevaarlijke stoffen over de weg; 
ook over bet gedeelte van bet 
spoor nabij station Den Haag 
Centraal vindt geen vervoer van 
irevaarllike stoff en plaats 
ja, hiertoe geldt een wettelijke 
verplichting(Wet geluidhiner) 
op enkele wegvakken in de directe 
omgeving van bet plangebied 
wordt, zoals nu berekend, naar 
verwachting in 2010 de 
grenswaarde voor N02 
overschreden; de 
planontwik:keling heeft bier echter 
geen bijdrage aan; in bet 
wettelijke verplichte actieplan 
zullen maatregelen warden 
voorgesteld teneinde in 2010 op 
deze wegvakken beneden die 
grenswaarde te komen 

ja, bestaande autovrije gebied 
Turfmarkt wordt aantrekkeliJker; 
in plangebied zelf geen 
infrastructurele ingrepen ten 
beboeve van doorstroming; 
vormen van gedeeld autogebruik 
worden gestimuleerd; .in kader van 
bet bouwplan zijn strenge 
parkeernormen gehanteerd voor 



Schoon: 

Water: 

Natuur: 

maximaal 

basis 

(water dat 
siert) 

basis 

alle functies en daarmee sterk 
sturend; parkeren op eigen terrein; 
parkeren geconcentreerd in twee 
gebouwde voorzieningen in 
afzonderlijke delen van bet plan; 
dubbelgebruik parkeerp]aatsen 
door diversiteit aan fu.ncties in bet 
gebied in hosze mate mogeliik 
nog niet bekend; zwerfvuil: 
ambitie beeldbestek A (er is geen 
zwerfvuil zichtbaar) 
j a, bij gescbeiden afvoer van 
regenwater, waarbij rekening 
wordt gebouden met toepassing 
van duurzame niet uitlogende 
materialen, wordt voldaan aan de 
gestelde ambitie 
ja, er wordt aangesloten bij 
bestaande wet- en regelgeving en 
bij bet bestaande gemeentelijke 
beleid 

Klimaat: maximaal ja, er is in de planvorming 
gekozen voor een energieconcept 
dat kan aansluiten op een 
collectief systeem, zodat 
aansluiting op duurzame bronnen 
in de toekomst mogelijk is 

3. Welke maatregelen zijn genomen om aan de milieuambities te kunnen voldoen? 
Exteme veiligbeid: nadere maatregelen niet van toepassing 
Schoon: maatregelen liggen in de sfeer van inrichting(bijvoorbeeld plaatsen afvalbakken, 
genoeg ruimte voor veegwagens), veegbeleid en communicatie. Bij het opstellen van het 
bestemmingsplan is dit nog niet bekend 
MobiliteiJ: kleinschalige autovrije gebieden (straat of buurt), bevorderen van gedeeld 
autogebruik binnen 500 m van woning, autoluwe gebieden, sturend parkeerbeleid bij 
woningen, aanscberpen normen parkeren bij andere fu.ncties, parkeren op eigen terrein 
(gekoppeld aan norm), geconcentreerd parkeren, dubbelgebruikparkeerplaatsen (bijv. 's-avonds 
bewoners, overda2 bedriiveu) 

4. Indien niet voor elk thema bet vastgestelde ambitieniveau gerealiseerd kon worden: hoe 
is getracht om toch zo dicbt mogelijk bij het ambitieniveau te .komen? 
Schoon; zie hiervoor. Bij het opstellen van het bestemmingsplan is dit nog niet bekend. 



Gemeente Uen Haag 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling 

Verslag van de informatie.. en inspraakavond over 
- Milieueffectrapportage (MER}, 
- Voorontwerp bestemmingsplan Wijnhavenkwartier, 
- Concept ontheffingsverzoek Wet geluidhinder en 
~ bouwplan Woontoren Wijnhavenkwartier 
9 augustus 2006, Haagse Lobby te Den Haag 

Om 19.30 uur opent de voorzitter, Paul Weststrate van adviesbureau Awareness, de 
bijeenkomst. Hij heet iedereen welkom namens de gemeente Oen Haag en licht zijn rol als 
technisch voorzitter van de avond toe. 
Er liggen vier documenten voor de ontwikkeling van het Wijnhavenkwartier ter inzage. Vanavond 
wordt extra informatie gegeven over deze stukken, zodat men zich daar beter een mening over 
kan vormen. Als die mening tot een reactie leidt, kan deze vanavond, of later ook schriftelijk 
worden gegeven binnen de aangegeven termijn. 
Het verslag van deze avond komt op internet beschikbaar en wordt verstuurd aan de aanwezigen 
die hun gegevens op de presentielijst achterlaten. De officieel voorgeschreven verwerklngswijze 
van reacties op de diverse documenten is verschillend en gebeurt bovendien niet altijd door 
dezelfde afdellngen. De voorzitter attendeert daarom de aanwezigen erop, dat een 
belanghebbende die een gelijkluidende reactie wil geven op meer dan een van de documenten 
tegelijk, dat voor elk van de documenten afzonderlijk moet herhalen en indienen. 

De voorzitter stelt enkele aanwezigen voor, die het beantwoorden van vragen voor hun rekening 
zullen nemen: Mevrouw Van Rosmalen (opsteller MER, Tauw bv), De heer Sakkee (Jurist, 
gemeente Den Haag), De heer Alderliesten (directeur projecten Bouwfonds MAB Ontwikkeling, 
ook namens Haag Wonen Kristal), Mevrouw Keers (projectleider Wijnhavenkwartier, gemeente 
Den Haag), Loes Verhaart (stedenbouwkundige, gemeente Den Haag). De eerste 3 genoemden 
houden een korte presentatie. 

Toelichting op het Milieueffectrapport (MER), door de opsteller van het rapport, mevrouw Van 
Rosmalen (Tauw bv) 

Het MER is opgesteld omdat in het plan recreatieve voorzieningen kunnen komen die 500.000 
bezoekers per jaar zouden kunnen aantrekken. Vanuit milieuoogpunt is onderzocht of dit kan. 
Het MER is een hulpmiddel, geen doel op zich. Het levert milieu-informatie op om keuzes voor het 
bestemmingsplan (actualisatie) te maken. 
Er zijn twee alternatieven onderzocht, het planalternatief (gemeentelijk alternatief) en het 
renovatiealternatief (alternatief van de oppositiepartijen in de gemeenteraad). Beide alternatieven 
zijn op milieueffecten beoordeeld. Ook is bekeken wat vanuit milieuoogpunt zou kunnen worden 
verbeterd aan deze twee alternatieven. 

Het onderzoek is gedaan op basis van geprognosticeerde maximumprogramma's. Naast de 
voorgenomen invulling van kantoten, wonen en commercie, zijn als voorbeeld van veel publiek 
trekkende recreatieve voorzieningen een discotheek, fitnesscentrum en 30-bioscoop als 
uitgangspunt genomen. Oat zijn slechts fictieve voorbeelden, het w il niet zeggen dat deze 
voorzieningen er ook zullen komen. 
De milieueffecten van de twee alternatieve verschillen enigszins. Oat komt vooral doordat het 
renovatiealternatief minder kantoren en minder voorzieningen zou krijgen en er dus minder 
verkeer van en naar het gebied zal komen. Het Verkeerscirculatieplan (VCP) voor de binnenstad is 
apart ook bekeken. Dit VCP is in voorbereiding, maar is nog geen vastgesteld beleid. Desondanks 
is alvast gekeken wat de effecten kunnen zijn. 
De conclusie is dat de negatieve effecten van beide alternatieven beperkt zijn en dat beide 
plannen passen binnen de grenswaarden en normen. 
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Het planalternatief sluit door de hogere mate van verdichting en hogere stedenbouwkundige 
kwaliteiten betel' aan bij de doelen die met de herontwikkeling van het plan warden nagestreefd. 
Bij beide alternatieven is gekeken wat verbeterd kan warden zodat de milieueffecten gunstiger 
zijn (het zogenoemde meest milieuvriendelijke alternatief). In de samenvatting van het MER staan 
maatregelen waaraan gedacht kan warden. Voorbeelden zijn: maatregelen op het gebied van 
parkeren, bevorderen dat men meer op de fiets naar het werk gaat, stiller asfalt, zuiniger omgaan 
met energie en water, hergebruik van materialen, enz. Dit zijn aanbevelingen voor het 
vervolgtraject. 

Toelichting op het Voorontwerp bestemmingsplan en Concept ontheffingsverzoek Wet 
geluidhinder door de heer Sakkee (jurist Gemeente Den Haag) 

Het voorontwerp bestemmingsplan Wijnhavenkwartier is een vervolg op het eerder opgestelde, 
maar niet in werking getreden gelijknamige bestemmingsplan. Er zijn veranderingen aangebracht 
naar aanleiding van het MER, nieuw beleid, gewijzigde regelgeving en voortschrijdend inzicht 
(zoals bouwplanontwikkeling). · 

De gerneente kiest voor het planalternatief. Zowel het planalternatief als renovatiealternatief 
leiden niet tot belangrijke nadelige milieueffecten. De keuze om het planalternatief in het 
bestemmingsplan uit te werken is dan ook vooral genomen op grond van de volgende 
overwegingen: intensiever ruimtegebruik bij het openbaarvervoerknooppunt (conform beleid en 
doelstellingen provincie en stadsgewest tot verdichting op die plaatsen), verbetering van de 
stedenbouwkundige structuur, betere verbinding met de Rivierenbuurt, meer mogelijkheden om te 
voldoen aan gemeentelijk milieubeleid, onder meer door toepassing van de modernste technieken 
ter vermindering van energieverbruik en duurzaam bouwen en meer flexibiliteit in de huisvesting 
van de mlnlsteries. 

Het MER is ook aanleiding geweest voor veranderingen in het voorontwerp bestemmingsplan. 
Diverse aanpassingen hebben een relatie met het bezonningsonderzoek. Voorbeelden zijn: het 
deel van het bouwplan in fase 2 dat tot 40 meter hoog mag warden bebouwd is verkleind, het 
deel van het bebouwingsvlak waar tot 70 m hoog mag worden bebouwd is verkleind ter plaatse 
van de Turf markt, in vlak V is nu sprake van schuin oplopende bouwhoogte, een deel van het 
bouwvolurne is in het plan verschoven richting theaters, naast de toren aan de Turfmarkt is direct 
40 m bouwhoogte toegestaan, en de zone waarbij niet in de bebouwingsgrens behoeft te worden 
gebouwd is aangepast. 

Overige aanpassingen vanwege het MER zijn: geluidwerend asfalt op de ventweg aan de 
Schedeldoekshaven, andere verdeling van parkeermogelijkheden door meer spreiding van het 
parkeren over de parkeergarages in het gebied en omgeving, bij nieuwbouw in het openbaar 
gebied zal vetvolgonderzoek naar rnogelijke archeologische waarden warden uitgevoerd en het 
recreatief programma is nu ook direct toegestaan. 

Ontheffingsverzoek Wet geluidhinder 

De heer Sakkee ticht toe dat uit geluidsonderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde 
wordt ove-rschreden. Bii geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen en scholen moet dan een 
ontheffing voor hogere grenswaarde bij de provincie warden aangevraagd. Zo'n ontheffing kan 
warden verleend tot een maximaal toelaatbare hogere grenswaarde. Voor de vaststelling van het 
plan dient die hogere waarde te zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie. 

Voor diverse inspraakprocedures en reactiemogelijkheden in het kader van het bestemmingsplan, 
het MER en het ontheffingsverzoek Wet geluidhinder wordt verwezen naar het inspraakplan van 
de gemeente Den Haag. Aanwezigen kunnen een exemplaar meenemen. 
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Reactie- en vragenronde 

Mevrouw Reuselaars is voorzitter van de bewonerscommissie Ammunitiehaven en geeft aan 
belanghebbende te zijn omdat zij ge'in teresseerd is in een woning in de nieuwe woontoren. Zij 
geeft de inhoud weer van een brief met vragen, die zij samen met leden van de 
bewonerscommissie heeft opgesteld en inmiddels ook aan de gemeente heeft verzonden. Dit leidt 
tot enkele vragen. De eerste is: welke maatregelen worden getroffen om de overlast tegen te 
gaan tijdens de bouw en ook later, als het plan is gerealiseerd. Zij doelt dan op bijvoorbeeld 
verkeersoverlast, geluidsoverlast en parkeeroverlast (vooral tljdens bouw). 
Mevrouw Kears licht toe dat er regelmatig overleg is met alle betrokkenen en omwonenden over 
hat verminderen van de sloop· en bouwoverlast. Zij nodigt mevrouw Geuzelaars graag uit namens 
de bewonerscommissle voortaan deel te nemen aan dit zogenoemde 'Wijnbouwoverleg'. Voor de 
ondernemers is er een apart overleg. Vergaderingen zijn van 17 .00-19.00 uur. 
De hear Sakkee meldt aanvullend dat aan de hand van het bestemmingsplan wordt bekeken aan 
welke parkeernorm moet worden voldaan. Die normen worden gevolgd. 
De parkeerdrukte wordt voor een deel in de bestaande parkeergarages opgelost en niet op straat. 
In de 2• fase komt er een openbare parkeergarage. Er wordt aan het Verkeerscirculatieplan (VCP) 
gewerkt en bij uitvoering hiervan zal het verkeer in dit deel van het centrum afnemen. 
Mevrouw Van Rosmalen legt uit dat het gebied nu al tamelijk druk is (wat betreft autoverkeer). 
Door het plan komt er weliswaar extra verkeer, maar die toevoeging is in verhouding niet zo veel 
ten opzichte van water nu, of zonder dit plan sowieso in 2020 zou rijden. In het MER staat op 
welks wegen meer en/of minder verkeer zal zijn. Het verkeer wordt met het plan meer gespreid 
over de dag. 

De tweede vraag van mevrouw Reuselaars: Hoe zit het met de opbrekingen en de bereikbaarheid 
van de woningen aan de Ammunitiehaven tijdens de bouw? 
Mevrouw Van Rosmalen antwoordt dat het MER hier wel iets over vermeldt, maar vrij algemeen. 
Dit omdat het afhankelijk is van de uiteindelijke bouwplannen, de fasering hierin en de manier van 
bouwen van de betreffende aannemers. 
Mevrouw Keers voegt toe dat dit juist onderwerpen zijn die tijdens het Wijnbouwoverleg warden 
besproken. 

Mevrouw Reuselaars wil weten hoeveel milieuoverlast het plan op Ammunitiehaven zal hebben7 
Mevrouw Van Rosmalen verwijst hiervoor naar het MER, o.a. wat betreft de effecten ten aanzien 
van geluid en wind. 

Mevrouw Reuselaars vraagt naar aanleiding van het Ontheffingsverzoek wet geluidhinder of er in 
het plan scholen komen en zoja, welke? 
De heer Sakkee antwoordt dat in het bestemmingsplan welzijnsvoorzleningen staan. Oat kan oak 
een school zijn . Oat is een zogenoemde geluidsgevoelige bestemming. Er is alvast rekening 
gehouden met de mogelijkheid - z odat het niet bij voorbaat onmogelijk is - maar het is nog niet 
bekend of er ooit werkelijk een school zal komen. 
Mevrouw Keers vult aan dat er wat eerste gedachten zijn over de mogelijkere vestiging van een 
dependance van de universiteit Leiden. 

Mevrouw Reuselaars wil weten of de woontoren bestempeld mag worden als 'vervangende 
nieuwbouw', omdat het - de els - de Zwarte Madonna vervangt. In de samenvatting bij het 
akoestisch onderzoek staat bij de woontoren dater geen sprake is van vervangende nieuwbouw. 
De hear Sakkee licht toe dat er in de huidige situatie woningen zijn, die inderdaad in de nieuwe 
bestemming terugkomen. De nieuwbouw zal uit ongeveer 600 woningen bestaan. Als er sprake 
is van 'vervangende nieuwbouw', dan kan onder omstandigheden een geluidsonthetfing worden 
verleend voor een hogere grenswaarde. Dit geldt echter niet voor het betreffende plan omdat er 
niet aan de randvoorwaarden uit de Wet geluidhinder wordt voldaan. De geluidsbelasting op de 
gavels mag daarom niet zo hoog worden als in het geval van vervangende nieuwbouw. 

De heer Van de Weegh, buurtbewoner. vraagt hoe lang het project zal duren van sloop tot en 
met de bouw. 
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Mevrouw Kears geeft aan wat nu de planning is: huuropzegging Zwarte Madonna per 
1 december 2006, uitspraak kantonrechter, sloop Zwarte Madonna begin 2007, start bouw 
eerste fase eind 2007, eind 2011 gereed, nieuwbouw tweede fase start 2013, 3 tot 4 jaar 
verder is de bouw klaar. 

De hear Van de Weegh wil weten of invoering van het Verkeerscirculatieplan tot lagere 
milieubelasting leidt. 
Mevrouw Van Rosmalen antwoordt dat door het Verkeerscirculatieplan het aandeel doorgaand 
verkeer in hat centrum van Den Haag afneemt en de doorstroming verbetert. tnclusief de effecten 
van het plan is de milieubelasting per saldo lager. 

Pauze 

Na de pauze geeft de heer Alderliestan (namens de projectontwikkelingscombinatie Haag Wonen 
Kristal en Bouwfonds MAB Ontwikkeling) een toelichting op de bouwaanvraag voor de 
Woontoren. De woontoren zal grotendeels bestaan uit woningen - z owe! sociale huur " en 
marktsector (huur en koop), en daarbij winkelruimte op de begane grond, een deel kantoren en 
een ondergrondse parkeergarage. De woontoren wordt 125 m hoog. Er komt geen horeca onder 
in de woontoren. Men is bezig met de afronding van de bouwvergunning en de keuze van een 
aannemer. De selectie wordt in het 4 e kwartaal van 2006 voltooid. De bouw start naar 
verwachting in oktober 2007. De start van de verkoopinspanningen voor de woningen start circa 
2 jaar voor oplevering. Oplevering is nu voorzien in de eerste helft van 2010. 

Reactie~ en vragenronde 

Mevrouw Reuselaars vraagt hoe het afval uit alle woningen wordt verwerkt, hoe het met de 
verwarming van de woningen is gedacht, of er airco is gepland of door bewoners kan warden 
aangebracht en wat de vluchtwegen in het gebouw zijn. 
De heer Alderliesten licht toe dat er overal volgens voorschriften voldoende vluchtwegen zijn en 
toont deze op de plattegronden van de. diverse verdiepingen. Afval wordt door de bewoners naar 
een aparte ruimte gebracht op de begane grond binnen het gebouw, waar een groat aantal 
verzamelcontainers staat. Deze containets worden periodiek: geleegd. 
Er is wet centrale verwarming - aangesloten op de stadsverwarming - en centrale k:oeling, 
maar geen airco in het gebouw voorzien. Deze kan niet naderhand door bewoners warden 
aangebracht. Het gebouw heeft wel mechanische ventitatie. De installaties en de 
isolatievoorzieningen zorgen voor een goede klimaatbeheersing in de woningen. 

De heer De Brabander vraagt hoe en waar het afvalvervoer naar buiten zal plaatsvinden. Hij 
vreest rommel buiten het gebouw en wit weten wat dit betekent voor de uitstraling van het 
woongebouw. 
De heer Alderliesten licht toe dat de buitendeur van de afvalcontainerruimte aan de kant van de 
Schedeldoekshaven ligt. Containers warden naar buiten gereden en geleegd. Het is nog te vroeg 
om exact te kunnen zeggen hoe de firma die de containers gaat legen, te werk zal gaan. De heer 
Alderliesten geeft aan dat de omgeving er goed en schoon uit zal blijven zien. 

De heer De Brabander wit weten wat de route van het vracht· en sloopverkeer zal zijn en hoe het 
staat met de veiligheid t ijdens de bouw. 
De voorzitter - die ook voorzitter is van het periodieke Wijnbouwoverf eg tussen gemeente, 
omwonenden, andere belanghebbenden en de ontwikkelaars van de gebouwen - geeft aan dat dit 
Wijnbouwoverleg uitvoerig en gedetailleerd juist aan deze onderwerpen aandacht besteedt. De 
zorg van de heer De Brabander wordt gedeeld. Et wordt nu al in overleg bedacht hoe overlast 
door sloop- en bouwverkeer kan warden voorkomen of verminderd. Ook aan de veiligheid wordt 
veel aandacht besteed. Het voert nu in deze bijeenkomst te ver om hier nog dieper op in te gaan. 

Mevrouw Van Schuppen vraagt of het wel verstandig is zo hoog te bouwen op moerasland en 
vreest verzakkingen. Zij vindt de woontoren veel te hoog. 
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De hear Alderliesten geeft aan dat de toren uiteraard heel goed wordt gefundeerd. Dit leidt tot 
een stabiel gebouw. 

Mevrouw Reuselaars werkt in de Hoftoren. Zij vindt het een prettig gebouw maar voelt dat het 
gebouw beweegt als het hard stormt. Oat vind zij erg onplezierig. Zij vraagt of gekeken is naar 
mogelijke constructiefouten bij bestaande hoogbouw in Den Haag. 
De heer Alderliesten antwoordt dat constructiebedrijven kennis en relevante ervaringen delen. 
Deze kennis wordt toegepast in nieuwe consttucties. Voor hoge gebouwen is het beter wanneer 
ze een beetje kunnen meebewegen met de winddruk. 

Oe heer De Brabander wil weten hoe het zit met de constructie en de veiligheid van de 
openslaande deuren, met name op de hoge niveaus. Is de balustrade veilig? 
De hear Alderliesten geeft aan dat de ontwerptekeningen die zijn getoond tijdens deze 
bijeenkomst geen details tonen zoals de solide verankering van de balustrade. Oat is zeker in orde 
en is goed zichtbaar op de bouwtekeningen. 

Sluiting 
De voorzitter dankt omstreeks half tien alle aanwezigen voor hun komst en inbreng, wenst allen 
wel thuis, vraagt allen nogmaals erop toe te zien dat hun naam- en adresgegevens op de 
presentielijst komen en verwijst nogmaals naar de aanwezige documentatie, zoals net 
inspraakpfan van de gemeente met informatie over de inspraakprocedures. 
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PROVINCIE ZH ARB Gedeputeerae staten 

Diredi9 Rulmte en Moblllteit 
Afdellng Ruimte en Wonen 
Contact 
E. PriVe 

provincie HOLLAND 
ZUID 

i 070-4417347 
F 070 441 78 63 
e.prive@pzh.nl 

Pollsdt'es Pnw'indehula 
Postbus 90602 
2509 LP Oen Haag 
T 070 4141 8611 
www.zuid-hoOand.nl 

6e20ekadme 

Zuld-Hollandpl•in 1 
2!91i AW Den H~119 

Tl8m 9 e" bua 85 

sloJlPSl'l l>Q tie! 

prevJnetenula. Vanat 
8t811o11 Den HBQQ CS ls 

het tien minuton !open. 

Oe psrkBenulmtll war 

au!ds is bepar!d. 

Burgemeester en Wethouders 
van DEN HAAG 

Onderwerp 

Speclfleke vertdaring van geen bezwaart.b.v. het 
bestemrningsplan "Wijnhavenkwartier11

• 

Geacht college, 

Onskenmerlc 

DAM/.AA'W/06/6881 
Uwk&nmtlk 

JZ/2006.250 
Bljlagen 

lngevolge het bepaalde in artlkel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtefljl<e Ordening verlenen W'tj u 
hierbij ean spacifieke verklaring van geen bezwaar voor het gebruik van gronden, de bouw van 
gebouwen en het uitvoeren van werken In overeenstemming met hat 
voorontwerpbeatemmingsplan uwijnhavenkwartler". De verklarlng heeft betrekking op het gebruik, 
de geplande bouwwerken en werken in het hele plangebied. 

De verklaring Is ulterlijk geldig tot twee jaar na ons besluit. 

lndien binnen die termijn het ontwerpbestemmingsplan tar inzage wordtgelegd en vervolgens 
binnen de wettelijke termljn wordt vastgesteld •. blijft de verklaring geldlg totdat wij omtrent 
goedkeuring van het plan beslist hebben. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid·Holland1 

H. 
hoofd afdeling Ruimte en Wonen 
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VROM • lnspectie 

Aan hel College van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Den Haag 
Poslbus 12655 
2500 DP Den Haag 

reactie In het kader van art. 10 Bro ten aanzlen van voorontwerpbestemmingsplan 
Wijnhavenkwartler 

Datum 
20juli 2006 

Uwbriel 

4 juli 2006 

Geacht College, 

Kenmerk 

2006289189-LHE 

Uwkenmerk 

JZ/2006.250 II 

Reglo Zuld·West 

Groothandelsgebouw 

Weena 723, ;ngang C 1e etage 

Postbus 29036 3001 GA Aotlerdam 

Behandelaar: mw. ir. L. van Heusden 

Teleloon 01 O 224 44 76 

Fax 010 224 44 99 

www.vrom.ni 

Over uw verzoek om advies ex artikel 10 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) over het 
bestemmingsplan Wijnhavenkwartier' bericht lk u het volgende. 

Naar aanlelding van de sturingsfllosofie in de Nata Rulmte heeft het Kabinet besloten om zoveel mogelijk 
een gezamenlijke rijksreactie te geven In het kader van de advlsering ex artikel 1 O van het Bro. In dit kader 
meld ik u dat geen van de rijksdiensten, vertegenwoordigd in de Provinclale Planologische Commissie 
provincie Zuid·Holland, aanlelding ziet om opmerkingen over het voorontwerpplan te maken. 

Tevens kan ik instemmen met de afgifte van een specifieke verklaring van geen bezwaar voor dit 
voorontwerp bestemmingsplan. 

lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

M111isterir:: van VkOM ...j 
:;l,lc!I VOCI! n11rnlt•, wonrl', m1l1CJ 1!1111jl<·.1~1cbouwc"1 

DSO ~ BTD 
_..- ... ...... . 

{. '2 9'1 
2 4 JULI 2006 
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Dlrectie Ruimte en Mobllitelt 
Afdeling Ruimte EW1 Wonen 
Contact 

mw NAM. op de Laak 
T070 441 7411 
F 070 441 78 63 
nam.opde.laak@pzh.nl 

provincie HOLLAND 
ZUID Postadres Provlnclehuls 

Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070 441 66 11 
www.zuid-holland.nl 

Bezoekadres 

Zuld-Hollandplein 1 

2696 AW Den Haag 

Tr11m 9 en bus 65 

stoppen blj hel 

Burgemeester en Wethouders 

van DEN HAAG 
Datum ~ 11 •'· c l IJ 

Onderwerp 

Artlkel 1 O van het Bro-overleg; bestemmingsplan 
"Wijnhavenkwartler" . 

Geacht college, 

Ons kenmer!( 

DRM/ARW/06/6860 
Uwkenmer!( 

JZ/2006.250 
Bijl~en 

Het door u toegezonden plan is in overeenstemming met het provinciaal ruimtelijk beleid en geeft 
geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Naast het oordeel over de eventuele beden

kingen tegen het vastgestelde plan zal daze brief de basis vormen voor de goedkeurings
procedure ex artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

Aan Gedeputeerde Staten zal, onder voorbehoud van instemming van de VROM-lnspectie, 
worden geadviseerd een specifleke verklaring van geen bezwaar voor het gehele plangebied te 

verlenen. Gedeputeerde Staten nemen hierover een besluit zodra op grond van artikel 19, lid 2, 
van de WRO het standpunt van de VROM-lnspectie bekend is. 

Dit Is een gecoordineerde reactie van alle betrokken direoties van de provincie. 

Hoogachtendj 

de directeur van de directie Rulmte en Mobiliteit 

voordeze, 

provinctehuis. Vanal C. Verwijs 
stationDenHaagCSis plv. hoofd afdeling Ruimte en Wonen 
het lien mlnuten lopen. 

De parkeen'uimle voor 

aulo's le bepefkt. 

lVCnum1 

Afschrift aan: 

- het secretariaat van de Provinclale Planologische Commis ... 
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Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. aan-buis-gebonden bedrijf: bet bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van 
ambacbtelijke bedrijvigheid, daaronder niet begrepen prostitutie, een ptostitutie-inrichting of 
seksclub, in tegenstelling tot beroepsmatige activiteiten, geheel of overwegend door middel van 
handwerk en waarvan de omvang van de activiteiten zodanig is, dat de activiteiten in een woning 
en de daarbij behorende bedrijfsgebouwen met behoud van de woonfunctie kunneo worden 
uitgeoefend; 

2. aan-huiS:-gebonden beroep: een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op 
adm.inistratief, juridiscb, mediscb, therapeutisch, kunstzinnig. ontwerptechniscb of hiermee geliJk 
te stellen gebied, daaronder niet begrepen prostitutie, dat door zijn beperkte omvang in een 
woning en daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden 
uitgeoefend; 

3. archeolo~che waarde: de waarde die een gebied bezit op grond van de aldaar 
aanwezige archeologiscbe resten; 

4. bebouwing: een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

5. bebouwing_5grens: een op de pla.n.kaart aangegeven lijn, die niet door gebouwen mag 
worden overschreden1 behoudens kracbtens deze voorschriften toegelaten afwijkingen; 

6. bebouwin~ercentage: een op de plankaart of in de voorschriften aangegeven percentage, 
dat de grootte aangeeft van het dee! van het bestemminswlak, dat ten hoogste mag worden 
bebouwd; 

7. bedrijfs.gebouw: een gebouw dat dient voor de uitoefening van een of meer 
bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van prostitutiebedrijven; 

8. bestemmingsgrens: een op de kaart aangegeven lijn, die de grens aanduidt van een bestem-
min~vlak; 

9. bestemmingsy1ak: een op de kaart door bestemmingsgrenzen omsloten vlak, waarmee 
gronden zijn aangegeven met eenzelfde bestemming; 

10. bouwen: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vemieuwen of veranderen en 
het vergroten van een bouwwerk; 

11. bouwlaag: een gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of nagenoeg geli,ike boogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van beneden peil gelegen 
ruimten en/of een kap of kapverdieping; 

12. bouwperceel; een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens bet plan zelfstanclige, bij 
elkaar behorende. bebouwing is toegelaten; 
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13. bouwvlak of bebouwing.wlak: een op de plankaart door bouwgrenzen omslotcn vlak:, 
waarmee gronden zijn aangeduid waarop gebouwen zijn toegestaan; 

14. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, 
die hetzij direct of indirect met de grand verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of 
op de grond; 

15. bovenbouw: bebouwing in de vorm Vllll een hoogte-acoont, waarvan de hoogte meer dan 
50 m bedraagt en welke is geprojecteerd boven de onderbouw; 

16. bruto vloeroppervlak: (.bvo): de totale vloeroppervlakte van een kantoor, woning, wink.el, 
bedrijf of andere gebouwde voorziening, met inbegrip van de eventueel daartoe behorende 
magazijnen, {)Verige dienstruimtcn en technische ruimten met uitzondering van parkeergarages; 

17. da.k:opbouw: gebouwde overdekte voorziening van ondergeschikte aard op bet dak: van de 
onderbouw, welke geen reele invloed heeft op de bebouwing5contour van het hoofdgebouw; 

18. detailhandel: bet bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten 
verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor 
gebru:ik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 
bedrijfsactiviteit; ; onder detailhandel wordt niet begrepen het verkopen en/of leveren van 
goecltmm vOQr het g~bruik ter plaatse; 

19. dienstwoning: een woning in een gebouw of op een terrein, diekennelijk slechts is 
bedoeld voor de buisvesting van (bet buishouden van) een persoon wiens huisvesting daar, gelet 
op de bestemming van de grond ter plaatse van bet gebouw of het terrein, noodzakelijk moet 
worden geacnt; 

20. dienstverlenend bedrijf: een bedrijf, geen detailbandelsbedrijf of horeca-inrichting, gebeel 
of overwegend gericbt op bet verlenen van persoonlijke en zakelijke dienstverlening in gebou
wen met een baliefunctie; 

21. gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, gebeel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

22. grens verschillende hoogten: een op de plankaart aangegeven begrenzing die de contouren 
van de verschillende binnen een bouwblok aangegeven maximum hoogte-aanduidingen 
markeert; 

23. grondruwervlakte van bebouwing: de oppervlakte van de grond, in beslag genomen door 
de horizontale projectie van een bouwwerk; 

24. groothandel: het bedrijfsmatig te koop aaubieden, waaronder begrepen de uitstalling ten 
verkoop, het verkopen en/ofleveren van goederen aan wederverkopers, dan we1 aan instellingen 
of personen ter aanwending in een andere bedrijfsactiviteit; 
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25. GSM-installatie: instalJatie ten beboeve van mobiele telefonie, bestaande uit een 
antennestaaf of antennespriet al of Diet met dwars.sprieten, en overige onderdelen, zoals schotels 
enkasten; 

26. hoofdgebouw; een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen 
als bet belangrijkste bouwwerk valt aan te merken; 

27. horeca-inrichting: een inrichting, in zijn algemeenheid gericht op de bedrijfsmatige 
verstrekking van dranken en/of etenswaren en/of bet verstrek.ken van nachtverblijf en/of bet 
exploiteren van zaalaccommodatie, een en ander gepaard gaande met dienstvedening. Binnen 
deze definitie word.en de volgende categorieen in horeca-inrichtingen onderscheiden: 

categorie I: 
horeca-inrichtingen, waaraan blijkens de bij deze voorschriften behorende Staat van Horeca
inrichtingen minder dan 30 punten zijn toebedeeld. In bet algemeen betreft bet horeca
inrichtingen, waarvan de exploitatie aansluit bij winkelvoorzieningen en voornamelijk, altbans 
voor een substantieel gedeelte, gericht zijn op bet winlrelend pubJiek en waarvan de 
bedrijfsvoering gericht is op de verkoop van Diet ter plaatse bereide kleine etenswaren, al dan 
niet in combinatie met overwegend alcoholvrije dranken. De openingstijden liggen maximaal 
tussen 07.00 uur en 19.00 uur en een avond per week tot maximaal 22.00 uur. 
Jnrichtingen die onder deze categorie vallen betreffen in het algemeen ijssalons, broodjeszaken, 
croissanteries, lunchrooms, patisserieen en konditoreien; 

categoric Il: 
boreca-inrichtingen, waaraan blijkens de bij deze voorscbriften behorende Staat van Horeca
inrichti.ngen 30 punten of meer, doch minder dan 40 zijn toebedeeld. In bet algemeen betreft het 
horeca-inrichtingen, waarvan de bedrijfsvoering gericbt is op de verstrekking van al dan niet ter 
plaatse bereide maaltijden en kleine etenswaren, al dan niet in combinatie met de verstrekking 
van alcoholvrije en/of alcoholhoudende dranken. De bezoekersfrequentie omvat met name ook 
de avonduren. 
Inrichtingen die onder deze categorie vallen betreffen in bet algemeen restaurants, petit
restaurants, restauraties, creperieen, pannenkoekenhuizen, poffertjeszaken, cafetaria's/snackbars, 
shoarmazaken, coffeesbops, koffiehuizen, theehuizen en poolcentra; 

categorle ill: 
hoieca-inricbtingen, waaraan blijkens de bij deze voorschriften behorende Staat van Horeca
inrkhtingen 40 punten of meer, doch minder dan 50 zijn toebedeeld. In bet algemeen betreft het 
boreca-inrichtingen, waarvan de bedrijfsvoering gericht is op de verstrekking van 
( alcoholhoudende) dranken, al dan niet in combinatie met k:leine etenswaren, Daarnaast vallen 
binnen deze categorie ook bepaalde licbtere vormen van horeca die door een van de standaard 
afwijkende wijze van exploitatie een grotere invloed op de omgeving bebben. 
lnrichtingen die onder deze categorie vallen betreffen cafe's, eetcafe's, 
afhaalwinkels/maaltijdbezorgi.ng, ontmoetingscentra, alsmede.broodjeszaken, 
cafetaria's/snackbars en ijssalo~ met openingstijden tot in de nachtelijke uren; 
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categorie IV: 
horeca-inrichtingen, waaraan blijkens de bij deze voorschriften behorende Staat van Horeca

iorichtingen 50 punten of meer zijn toebedeeld. In bet algemeen betreft bet horeca-inrichtingen 

waarvan de bedrijfsvoering is gericht op de verstrekking van ( alcoholhoudende) dranken, al dan 

niet in combinatie met het geven van gelegenheid tot het dansen op mechanische en/of Jevende 
muziek. Ook inrichtingen, waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het bouden van 

vergaderingen, recepties, bruiloften en partijen, in combinatie met het verslrekken 

alcoholhoudende dranken en/of al dan niet ter plaatse bereide etenswaren behoren tot deze 
categorie. 

Deze bedrijven hebben in bet algemeen een hoge bezoekersfrequentie in de avond- en 

nachtelijke uren. lnrichtingen die onder deze categoric vallen betreffen ondermeer discotbeken 
en bedrijven gericht op zalenexploitatie; 

28. hotel: elk gebouw danwel een gedeelte van een gebouw, alsmede de daarbij behorende 

voorzieningen zoals terrassen, tuinen, zwembaden, tennisbanen, erven of terreinen of gedeeltcn 

daarvan, waar de bedrijfsvoering hoof dz.akelijk is gericbt op bet bedrijfsmatig verlenen van 
tjjdelijke buisvesting met gehele of gedeeltelijke verzorging; 

29. inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnell veroorzaken: 

inrichtingen zoals be-Ooeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder en zoals deze op bet moment 

van de tervisielegging van bet ontwerp van bet plan luidt; 

30. laag: een gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke hoogte of nagenoeg gelijke boogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd; 

31. maatschappeliike dienstverlening: bet verlenen van diensten, waaronder mede begrepen 

publiekgerichte dienstverlening op administratief, medisch~ juridisch, tberapeutisch of 
cosmetiscb gebied; 

32. onderbouw: 

laagste deel c.q. delen van de boven peil gelegen bebouwing, gelegen binnen een bouwvlak, 

waarin meerdere bouwhoogten zijn opgenomen, waarvan de maximaal toelaatbare bouwhoogte 
in elk geval niet meer dan 50 m bedraagt; 

33. peil: 

a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte van 

de k:ruin van die weg; 
b. in de overige gevallen: de gemiddelde hoogte van bet aansluitende afgewerk:te maaiveld; 

34. bet plan: bet bestemmingsplan Wijnhaven.kwartier (spuikwartier, Se herziening), vervat in 

de onder sub 35 bedoelde .kaart en in deze voorschriften; 

35. de plankaart: de bij bet plan behorende en als zodanig gewaannerkte kaart (nr. S 10348); 

36. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met 
een ander tegen betaling; 
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37. prostitutie-inrichting: een voor het publiek openstaand bouwwerk, geheel of gedeeltelijk 
bestemd of in gebruik voor het daarin uitoefenen van prostitutie; 

38. recreatie-inrichtingen: een inrichting, geheel of gedeeltelijk ingericht en in gebruik voor 
bet houdeo van bijeenkomsten van recreatieve, culturele dan wel wetenscbappelijke aard en/of 
voor tentooostellingeo en/of filmvertoningen, toneel of daarmee verwante voorstelliogen en/of 
voor bet bieden van amusement en/of voor bet dansen en/of voor bet beoefenen van sport c.q. 
muziek, al dan niet met de mogelijkheid tot bet gebruiken van consumpties, alsmede inrichtingen 
waar d:rie of meer speelautomaten aanwezig zijn voor bet gebruik door anderen dan de eigenaar 
of houder. Meerdere van de bier genoemde fuocties komen in de praktijk voor in oombinatie m.et 
een horeca-inricbting in een van de categorieen zoals elders in dit artikel gedefinieerd; 

39. rijstrook: een strook van de rijbaan van een weg, welke voldoende plaats biedt aan een 
enkele rij rijdende motorvoertuigen op meer dan drie wielen, of, indien door middel van 
mark.ering een bredere strook als rijstrook is aangegeven, die strook; 

40. seksclub: een prostitutie-inrichting, waarin tevens andere vormen van vermaak en 
alJl'l~ement worden geboden en/of in een daarvoor bestemde ruimte of gebruikte ruimte anders 
dan om niet drank wordt verstrekt; 

41. staat van horeca-inrichtingeu: de Staat van horeca-inricbtingen, behorende bij bet 
bestemmin~plan Wijnbavenkwartier (spuikwartier, Se herziening); 

42. woning: een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de zelfstandige huisvesting van een 
huishouden, al dan niet in combinatie met een bedrijf en/of beroep aan huis. Van zelfstandige 
huisvestingis sprake indien de woning beschikt over een eigen toegang en bewoond kan warden 
zonder dat de bewoner(s) afhankelijk is (zijn) van wezenlijke voorzieningen buiten de woning. 
Onder huishouden wordt verstaan een alleenstaande danwel twee of meer personen die een 
duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. 
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Artikel 2. Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 

a. (bouw)hoogte/nokhoogte van een bouwwerk: vanaf bet peil tot bet hoogste punt van het 
bouwwerk; scboorstenen, borstweringen, liftopbouwen en andere technischc ruimten, 
windmolens ten behoeve van de energievoorziening, masten en soortgelijke onderdelen 
niet meegerekend; 

b. goothoogte van een gebouw: vanaf het peil tot de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, 
het boeibord of een daannee gelijk te stellen constructiedeel; 

c. inhoud van gebouwen: tussen de buitenwerkse gevelvlakken (en/of de batten van 
gemeenschappelijke scheidsmuren) en de dakvlakken, met inbegrip van erkers en 
dakkapellen, en boven peil; 

d. Jen&ie. breedte en diepte van een gebouw: tussen (de lijnen, getrokken door) de 
buitenzijde van de gevels (en/of het hart van gemeenschappelijke scheidsmuren); 

e. qppervlak:te en (bruto-)vloeroppervlakte van een gebouw: tussen de (buitenste verticale 
projecties van de) buitenzijden van de gevels (en/of bet hart van gemeenschappelijke 
scheidingsmuren); 

f. ruimte tussen door hoogtegrenzen omkaderde vlak.ken: de konste onderlinge afstand 
tussen buitenwerkse gevelvlakk:en. 
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Arti.kel 3. AJgemene bepalingen 

L Algemene bepalingen inzake bouwen 
a. Het bouwen mag niet plaatsvinden met overschrijding van de op de plankaart 

aangegeven bebouwings- en/of bestemming.wlakk.en, tenzij in de voorschriften 
anders is bepaald. 

b. Het is verboden GSM-installaties te plaatsen aan of op gebouwen met (gedeeltelijk) 
een woonfunctie. 

c GSM-installaties zijn toegestaan op de niet in sub b genoemde bouwwerken. 
d. Het is verboden beneden peil te bouwen, tenzij fo de voorschriften anders is 

bepaald. 
e. Binnen bet plangebied zijn toegestaan bouwwerken ten dienste van openbaar nut, 

zoals transformatorgebouwtjes; deze bouwwerken mogen niet als zelfstandige 
bebouwing worden opgericbt, maar dienen zich inpandig binnen de m het 
plangebied opgenomen bouwpercelen te bevinden. 

f. Binnen het plangebied zijn toegestaan bouwwerken ten beboeve van de inzameling 
van afval voor de onderscheidenlijke binnen op de kaart door middel van 
bebouwingsvlakken omkaderde bestemmingen. Deze bouwwerken mogeo niet als 
zelfstandige bebouwing worden opgericht, maar dienen zich inpandig binnen de in 
het plangebied opgenomen bouwpercelen te bevinden. 

2. Toepassing van de Staat van hor~-inrichtingen 
a. Voor de toepassing van deze voorschriften ten aanzieo van horeca-inrichtingen 

wordt uitgegaan van de in artikel 1, onder 26 opgenomen defioitie van horeca
inricbting en de daarin aaogegeven categorie-indeling, gebaseerd op de Staat van 
boreca-inrichtingen, opgcnomen als bijlage bij deze voorschriften. 

b. Indien binnen een horeca-inricbting sprake is van meerdere bedrijfssoorten en/of 
van andere combinaties van bedrijfssoorten dan is aangegeven in de Staat van 
boreca inrichtingen, wordt voor de puntentoedeling en de categorie-indeling 
uitgegaan van de bedrijfssoort met de hoogste puntentoedeling. 

3. Vrijstelling 
I. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van bet bepaalde 

in lid 1, sub a,b en d ten beboeve van: 
a. erkers, balkons, galerijen, buitentrappen, windmolens ten behoeve van de 

energievoorziening, luifels en soortgelijke onderdelen en beneden peil 
gelegen ruimten in 11aagi 

b. geringe afwijkingen die in het belang zijn van een meer verantwoorde 
plaatsing van bouwwerken of die noodzakelijk zijn in verband met de 
werkelijke toestand van bet terrem, met dien verstande dat een afwijking niet 
meer dan 1 m mag bedragen; 

c. afval-, glas-, papier- en kledingcontainers, al dan niet beneden peil, alsmede 
reclameobjecten; 

d. bergingen voor invalidenvoertuigen; 



e. GSM-installaties op gebouwen met (gedeeltelijk) een woonfunctie. 
een en ander met dien verstande, dat: 

de vrijsteJling als bedoeld in sub a tot en met d alleen wordt verleend 
indien door bet verlenen van de vrijstelling de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden niet in onevenredige mate worden 
aangetast; 
de vrijstelling als bedoeld in sub e alleen wordt verleend indien door 
bet verlenen van de vrijstelling de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden niet in onevenredige mate worden aangetast en 
de installatie op een stedenbouwkundig verantwoorde wijze in de 
omgeving kan worden in&~past. 

ll. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde 
in lid 2, indien uit een nadere toetsing van een horeca-inricbting aan de in de staat 
van horeca-inriclltingen opgenomen criteria blijkt, dat de betreffende inricbting qua 
puntentoebedeling afwijkt van de in die staat aangenomen score en de daarbij 
behorende categorie-indeling met dien verstande, dat: 

alvorens vrijstellingwordt verleend, advies wordt ingewonnen van de 
ambtelijke toetsingscommissie boreca; 
door bet verlenen van de vrijstelling wordt de desbetreffende horeca
inrichting geacht te behoren tot de met de puntentoebedeling 
roricspo:;:;deiende categvi~c. 

4 



Artikel 4. BescbrijvingJn boofdlijnen (Bill), gemeenschappelijkaan aOe 
bestemmingen 

In dit artikel wordt in hoofdlijncn omschrevcn op welke wijzc met bet plan de doeleinden, die 
ingevolge de artikelen 5 tot en met 9 aan de daar bedoelde gronden zijn toegekend, worden 
nagestreefd. 

Er zal, onder handhaving van de kantoorfunctie, een integrale functionele ontwikkeling moeten 
plaatsvinden, met nadruk op versterking van bet wonen, almede toevoeging van detailhandel, 
horeca, leisure en urban entertainment. laatstgenoemd begrip heeft betrekking op 
vrijetijdsbesteding in zeer tuime zin en herbergt de functies a1s recreatie en horeca in zieh. in 
verschillende combinaties met elkaar. Voor overige centrumfuncties, zoa1s een hotel en culturele 
voorzieningen client eveneens ruimte te warden geboden. 
Bij besluit van 15 februari 2001, RV 14, heeft de gemeenteraad bet Binnenstadsplan 2000-2010: 
"Binnenstad Buitengewoon" vastgesteld. V oor bet plangebied is vastgelegd dat het beleid gericht 
dient te zijn op versterking en vergroting van de verblijfs- en recreatieve functie, Het aaobod aan 
voorzieningen zal hierop moeten worden afgestemd. Randvoorwaatden voor bet verbeteren van 
bet economisch functioneren zijo onder andere een goede bereikbaarheid, bet creeren van 
voldoende parkeedaciliteiten en een hoogwaardige opeobare ruimte. 
In zijn algemeenbeid houden de in bet bestemmingsplan mogelijk gctnaakte ontwikkelingen een 
uitbreiding in van de in bet plan voorkomende kleinschalige detailhandel, alsmede een toename 
van horeca en vrijetijdsfuncties. Daamaast zullen er binnen bet plangebied kantoren en woningen 
worden getealiseerd. De grote kantoren worden zoveel mogelijk geprojecteerd in de richting van 
het Centraal Station. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de publiekgericbte dienstverlening, te 
zamen met enkele andere ministeries, die in de directe nabijbeid van bet plangebied zijn gelegen, 
wordt geconcentreerd in de buurt van bet Centraal Station. In dit gebied wordt ter aanvulling van 
die functie tevens ruimte geboden voor vestigingen die zijn georienteerd en gericbt op zakelijke 
en maatscbappeJijke d:ienstvedening en woninge.n. De nadruk ligt in dit deel van bet plangebied 
op service en informatievoorziening en bet verlenen van diensten. In bet gebied dat meer is 
gelegen in de richting van de Wijnhaven wordt een stedelijke ontwik:keling voorgestaan. Dat 
boudt in dat er een combinatie van winkels, restaurants en andere horeca-aangelegenheden met 
inbegrip van een hotelvestiging, culturele voorzieningen, alsmede op ontspanning gericbte 
faciliteiten, kleinschalige kantoren en woningen zijn toegestaan. 

Tussen de Turfmarkt en Schedeldoekshaven wordt voor elk op de plankaart aangegeven 
bebouwingsvlak met wisselende bouwhoogten een doorlopende onderbouw voorgestaan. Deze 
wordt in samenhaog met de onderbouw ter plaatse van de aangrenzende bouwblokken 
ontwikkeld, zodat een stedenbouwkundige eenbejd worot gecreeerd. De hovenhouw strektzich 
uit boven de onderbouw en wordt gekarakteriseerd door meerdere hoogte-accenten. De 
' accenten' worden op eenzodanige wijze vonngegeven dat de structuur ervan ookin de 
onderbouw berkenbaar zal blijven en de hoogte-accenten als het ware ook architectonisch 
verbonden zijn met de grond. In stedenbouwkundig opzicbt is bepaald dat de hoogste accenten 
zich aan de kant van bet Centraal Station bevinden. Dit betekent dat de maximaal toelaatbare 
bouwhoogte van de accenten die tneer in de richting van bet Spui tot stand worden gebracht 
afoeemt in relatie tot de hoogbouw nabij bet Centraal Station. 
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De hoogte, de situering van en de afstand tussen de verschillende boogte-accenten dienen 
zodanig te zijn dat er stedenbouwkundig gezien, te zameo met de bovenbouw op de 
aangrenzende bouwblokken binnen bet plangebied, een ensemble ontstaat en van de gebouwen 
geen onevenredige schaduwwetking en windhinder uitgaat naar het omliggende gebied. 
Aangezien de situering van de hoogte-accenten op grond van dit plan op bepaalde punten nog 
enigszins variabel is gehouden en ook de vormgeving van de bebouwing van invloed kan zijn op 
de bezonning en windhinder, hebben er in bet kadcr van de m.e.r. onderzoeken plaatsgevonden, 
teneinde de effecten van bezonning en windbinder op de omgeving in beeld te brengen. Bij deze 
onderzoeken is, indien er in bet plan sprake is van variabele bouwhoogten, uitgegaan van een 
onderzoeksopzet, waarbij de te verwacbten ncgatieve effecten van bezonning en wind.hinder op 
bet omliggende gebied bet grootst worden verondersteld. Doordat de uiteindelijke situering en 
vormgeving van de bebouwing nog niet bekend is, is desalniettemin in bet plan ee.n nadere eisen 
regeling opgenomen, op grond waarvan kan worden verlangd dat bij concrete bouwplannen 
wordt aangetoond dat ten aanzien van de bezonning en windhinder een aanvaardbare situatie 
ontstaat. Het stellen van nadere eisen is daarom in verband met deze aspecten niet zonder meer 
vrijblijvend. Daarnaast kunnen de nadere eisen ook betrekking hebben op andere zaken die voor 
een goede ruimtelijke inrichting nadere afstemming behoeven. Zo kunnen er ingevolge dit plan 
bijvoorbeeld desgewenst nadere eisen worden opgenomen omtrent de situering van de in- en 
uitritten van de parkeergarages en de inrichting en situering ten behoeve van de expeditie. 

Een belangrijk aandachtspunt betreft de wijze waarop de hoogbouw vanuit de historische 
sta<ls<leien, in bet bijzonder vanuit net Binnenhof en de Fiaais wordt ervaren, aismede de wijze 
waarop de hoogbouw de skyline van de historiscbe stadsdelen bemvloedt. Op plekken waar de 
hoogte van de bebouwing van betekenis is voor de historische binnenstad kan ook door middel 
van bet stellen van nadere eisen omtrent de situering, voor zover deze variabel is, en de 
vormgeving van de bebouwing invloed worden uitgeoefend met bet oogpunt op de bescherming 
van de belangen van de historische binnenstad. 

Ter plekke van de doorlopende onderbouw wordt bet primaat van de openbare ruimte bevestigd 
en verstrekt. V oor zover niet in de bestemmingsgrens welke grenst aan het bestemmingsvlak met 
de bestemming "langzaamverkeersgebied'' wordt gebouwd, lrunnen de gronden, als zijnde 
voorziening behorende bij kantoren, woningen, detailhandel of horeca zodanig worden ingericht 
dat de gronden warden betrokken bij bet langzaamverkeersgebied. De gronden met deze 
bestemming dienen primair als verbindin~route voor voetgangers en fietsers tussen Centraal 
Station en binnenstad. Tevens bevindt zicb in bet gebied een openbaar vervoersverbinding ten 
dienste van kruisend railgebonden verkeer. 

Parcelering van bouwblokken wordt als een belangrijk uitgangspunt gezien om monoliete 
bouwblokken te voorkomen. Het uitgangspunt is dat de parcelering of korrelgrootte, in 
aansluiting op de binnenstad, zodanig is dat bet bouwblok uit meerdere gebouwen is 
samengesteld. 

Het hoogwaard.ige karakter van de openbare ruimte komt onder meer tot uitdrukking door de 
toepassing van kwalitatief hoogwaardige bestrating en straatmeubilair, alsmede door middel van 
de toevoeging van hierbij be.horende groenvoorzieningen. Tevens bestaat de mogelijkheid om 
luifels te plaatsen, indien daartoe een vrijstelling wordt vetleend. Luifels zijn alleen aanvaardbaar 
indien deze als onderdeel fungeren van de stedenbouwkundige uitwerking van de openbare 
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ruimte. Binnen de bouwblokken zijn publieke ruimten voorzien zoals een foodcourt, een patio en 
representatieve entrees van ministeries en woongebouwen. Deze dragen bij aan de kwaliteit van 
bet gebied en van de routes. Belangrijk is dat dergelijke publieke ruimten vanuit de openbare 
ruimte zichtbaar zijn. 

Gebouwde parkeervoorzieningen dienen in beginsel geheel verdiept te zijn gelegen. De situering 
van de in· en uitrittoo van elke parkeergarage dient op een stedenbouwkundige en 
verkeerskundige verantwoorde wijze plaats te vinden, mede in verband met de 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. De beneden peil gelegen bebouwing dient 
primair voor bet parkeren van motorvoertuigen, laden en lossen en stallen van fietsen ed. 
Daarnaast kan deze ruimte worden benut voor opslagdoeleinden. Het is echter ook mogelijk om 
hierin functies onder te brengen, die binnen de in deze voorschriften omschreven bestemmingen 
zijn toegestaan. 
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Artikel s. Kantoreo, Gemengde doeJeinden en Wonen (K+Gd+Wo) 

1. Doeleinden 
De gronden op de plankaart aangewezen voor kantoren, gemengde doeleinden en wonen 
zijn bestemd voor de volgende doeleinden: 

kantoordoeleinden en aanverwantc zakelijke dienstverlening; 
detailhandelsdoeleinden, uitgezonderd de opslag en verkoop van vuurwerk; 
horeca-inricbtingen categoric 1 tot en met 3 met uitz.ondering van een hotel; 
woondoeleinden; 
parkeervoonieningen; 
groenvoorzieningen; 

een en ander met bijbehorende erven en in de bestemming passende bouwwerken en met 
inachtneming van de volgende bepalingen. 
Binnen de woonfu.nctie past het gebruik voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden
beroep of -bedrijf, waarbij in een deel van de woning of bijgebouw bedrijfs- of 
beroepsactiviteiten zijn toegestaan. De woonfunctie mag daardoor niet in onevenredige 
mate warden aangetast. 

2. Beschrijving in hoofdlijnen 
De wijze waarop de toegekende doeleindcn worden nagestrecfd wordt als volgt 
h P<U'h rPtrPn • ...,. ___ _. ...... -.... 
Binn en deze bestemming vormen kantoren en woningen de voomaamste functies. Oncler 
kantoor wordt hier mede begrepen vergaderfaciliteiten. Deze voorzieningen dienen 
ondergeschikt te zijn aan de kantoorfunctie. De kantoorfuncties zullen in overwegende 
mate wordeo gevestigd in het in de ricbting van bet Centraal Station gelegen deel van bet 
bouwblok. Andere toegelaten functies zullen meer voorkomen in het in de richting van 
bet Spui gelegen deel van het bouwblok. 
In de boven- en onderbouw geldt met uitz.ondering van bet bepaalde in lid 3, sub l, geen 
beperking ten aanzien de toegelaten functies. 

De hoogte van de onderbouw is in principe bepaald op maximaal 40 m. In sommige 
gevallen kan bet echter wenselijk zijn om de hoogte van de onderbouw door te laten lopen 
tot maximaal 50 m, indien dat uit stedenbouwkundig oogpunt wenselijk is. Om dat 
mogelijk te maken is hiervoor in bet plan een aparte vrijstellingmogelijk gemaakt. Verder 
is het uit stedenbouwkundige overwegingen noodzakelijk dat de schaal van de historische 
stad - hoogte van 20 m - duidelijk in de in het plangebied opgen01nen bouwblokken 
herkeobaar is. In verband hiermede is de hoogte van 20 m in elk geval op veel plekken tot 
uitdrukking gebrach1 te1 plaatse van de met de bestemming ' Langzaamverkeersgebied' 
aangegeven bebouwingsgreozen. 

3. Bepalingen 
a. De grondeo mogen volledig warden bebouwd; 
b. De gebouwen moeten zich bevinden binnen bet op de plankaart aangegeven 

bebouwingsvlak; 
c. De hoogte van de gebouwen mag oiet meer bedragen dan op de plankaart staat 

aangegeven; 
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d. .In afwijking van bet bepaalde onder c client er voor wat betreft de bovenbouw 
tussen de op de kaart onder I en II door hoogtegrenzen omkaderde vlakken een 
minimum afstand te worden aangehouden van 13,20 m; 

c. Er dicnt met uitzondering van nissen, inkepingcn en bet daartoc op de plankaart 
uitgezonderde gebied, te worden gebouwd in de bebouwingsgrenzen; 

f. De hoogte van de bebouwing van de onderbouw client ter plaatse van of nabij de 
bebouwingsgrens minimaal 15 m te bedragen; 

g. De hoogte van de eerste geheel boven peil gelegen bouwlaag client, binnen een 
strook van 10 m vanaf de bestemmingsgrens met de bestemming 
'langzaamverkeersgebied', minimaal 5 m te bedragen; 

h. De totale bruto-vloeroppervlakte ten behoeve van kantoren mag niet meer bedrage:o 
dan 129.000 m2

; 

i Het tota1e bruto-vloeroppervlak ten behoeve van detailhandel mag niet meer 
bedragen dan 3.000 m2

; 

j. Het tota1e bruto-vloeroppervlak ten behoeve van horeca mag niet meer bedragen 
dan 1. 700 m2

; 

k. Het tota1e bruto-vloeroppervlak ten behoeve van wonen mag niet meer bedragen 
dan 32.000 m2

; 

1. Het gedeelte van bet bebouwingsvlak, dat gelegen is binnen een strook van 84,50 m 
van de aan de Zwarteweg gelegen bebouwingsgrens mag, onverminderd de 
bevoegdheid hierbinnen andere toegelaten functies te vestigen ell met de restrictie 
dat het wonen niet in dit deel van bet bouwvlak is toegestaan, volledig voor 
kantoordoeleinden en aanverwante zakelijke dienstverlening Worden aangewend; 

m. Volledig beneden peil gelegen ondergrondse bebouwing mag uit niet meer dan 
2 lagen bestaan; in afwijking hiervan mag 50% van het bebouwing.wlak nit 3 lagen 
bestaan; 

n. In- en/of uitritten ten beboeve van gemotoriseerd verkeer zijn uits1uitend toegestaan 
aan de Schedeldoeksbaven voor zover deze weg parallel of in bet verlengde van bet 
Prins Bernhardviaduct is gelegen; 

o. Het parkeren dient in de met uitzondering van de in- en uitritten geheel verctiepte 
ondergrondse bebouwing plaats te vinden; Het maximum aantal parkeerplaatsen teo 
behoeve van de binnen het bestemmingsvlak opgenomen functies bedraagt 465; 

p. De breedte van de gezamenlijke in- en of uitritten, exclusief expeditie, ten behoeve 
van gemotoriseerd verkeer mag maximaal 4 rijstroken bedragen; 

4. Voorschriften omtrent bet gebruik 
Ter plaatse van de onderste bouwlaag op begane grondniveau mag binnen een strook van 
10 m van de hestemmingsgrenzen geeo opslag plaatsvinden of archiefruimte worden 
ingericht. 

5. Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot: 
a. de situering en/of vormgeving van gebouwen, met name ten aanzien van de 

bierdoor optredeode gevolgen voor wat betreft de bezonning en windhinder, 
alsmede in verband met de uitwerking ervan op de historische binnenstad; 

b. de situering van in- en nitritten van de parkeergarages en de inrichting en situering 
van de expeditie met bet oog op bet bepaalde in artikel 4; 
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c. de reflectiecoefficient - dat is het getal dat aangeeft welk deel van wit licht wordt 
teruggekaatst door een oppervlakte- van (onderdelen van) de bebouwing; 

6. Vrijstellingen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van: 
a. het eerste lid ten behoeve van een categoric 4 horeca-inrichting; 
b. bet derde lid onder b, met maximaal 3 m? met dien verstande dat deze vrijstelling 

niet wordt verleend ten aanzien van de aan de Schedeldoekshaven, Turfmarkt en 
Zwarteweg gelegen bebouwingsgrenzen; 

c. bet derde lid onder c, met maximaal 3,5 m; voor zover op de plankaart eeo 
maximum bouwhoogte tot 40 m is aangegeven kan in afwijking van bet hiervoor 
bepaalde incidenteel vrijstelling worden gegeven tot een bouwhoogte van 50; 

d. bet derde lid onder c, met maximaal 10 m voor wat betreft het op de kaart onder IV 
door boogtegrenzen om.kaderde vla.k en onder voorwaarde dat uit onderzoek blijkt 
dat de bezonningvan de gevels van de bestaande woningen aan de Turfmarkt 
hierdoor niet in onevenredige mate wordt aangetast; 

e. bet derde lid onder c ten behoeve van bet verschuiven van de door hoogtegrenzen 
omkaderde vlakken met maximaal 3 m, met dien verstande dat de totale oppervlakte 
van alle door boogtegrenzen om.kaderde vlakken ongewijzigd dient te blijven en uit 
onderzoek blijkt dat de bezonning van de gevels van de bestaande woningen aan de 
Turfmarkt hierdoor niet in onevenredige mate wordt aangetast; 

f .. 

g. 

h. 

i. 

j. 

het derde lid ender c met maximrutl 6)5 m ten bchvcvc van borstvv'cringcn, vooi 
zover deze Diet worden begrepen onder artikel 2, sub a van de voorschriften, 
alsmede voor andersoortige uit architectonische of esthetische overwegingen 
voorgestane dakelementen, waaronder kroonlijsten ed. mits zulks niet tot gevolg 
heeft dat de bouwmassa toeneemt, en uitsluitend onder de restrictie dat het zesde 
lid, onder c voor wat betreft deze vrijstelling alsdan buiten toepassing blijft; 
het derde lid onder c ten beboeve van bet plaatsen van hekwerken, kunstwerken of 
beelden en voor bouwwerken ten behoeve van de ontluchting van beneden peil 
gelegen ruimten; 
bet derde lid onder d, voor zover bet betreft de minimaal aan te bouden afstand van 
de bovenbouw tussen de onder I en II op de kaart door hoogtegrenzen omkaderde 
v lakken, in die zin dat bedoelde afstand met ten hoogstc 0,50 m mag worden 
verJdeind tot 12, 70 m; 
bet derde lid onder c en d ten behoeve van de bouw van Joopbruggen, mits 
transparant uitgevoerd en passend binnen de stedenbouwkundige uitgangspunten als 
bedoeld in artikel 4; 
bet derde lid onder e, met maximaal 3 m, met dien verstande dat hiertoe ter plaatse 
van bet onder ill door hoogtegrenzen o.mkaderde vlak aan of nabij de 
Schedeldoekhaven maximaal 7 m kan worden toegestaan; 
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k. het derde lid onder o, met dien verstande dat de oppervlakte ten behoeve van het 
bovengronds parke{en in mindering moet worden gebracht op de beschikbare 
oppervlakte die beneden pell voor bet parkeren bn worden benut en het 
parkeren alsdan niet is toegestaan op de onderste bouwlaag, welke zich bevindt ter 
plaatse van bet begane grondniveau; in afwijking van bet vorenstaande kan bet 
parkeren ter plaatse van de ondeniie bouwlaag worden toegestaan voor zover 
daarbij een afstand van ten minste 10 m tot de beb1em.min~grens wordt 
aangehouden. 

J. bet vierde lid ten behoeve van ee.n containerruimte. 
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Artikel 6. Gemengde doeleinden en Wo.nen (Gd+Wo) 

1. Doeleinden 
De gronden op de plankaart aangewezen voor gemengde doeleinden en woncn zijn 
bestemd voor de volgende doeleinden: 

woondoeleinden; 
detaHhandelsdoeleinden, uitgezonderd de opslag en verkoop van vuurwerk; 
horeca-imicbtingen categorie 1 tot eu met 3 met inbegrip van een hotel; 
kantoordoeleinden en aanverwante zakelijke dienstverlening; 
recreatie-inrichtingen; 
welzijnsvoorzieningen, waaronder met name educatieve voorzieningen en 
maatscbappelijke dienstverlening; 
parkeervoorzieningen; 
groenvoorzieningen; 

een en ander met bijbehorende erveo en in de bestemming passende bouwwerken en met 
inachtnemiog van de volgende bepalingen. 
Binneo de woonfunctie past het gebruik voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden
beroep of -bedrijf, waarbij in een dee! van de woning of bijgebouw bedrijfs- of 
beroepsactiviteiten zijn toegestaan. De woonfunctie mag daardoor niet in onevenredige 
mate worden aangetast. 

2. Beschrijving in hoofdlijnen 
De wijze waarop de toegekende doeleinden warden nagestreefd wordt als volgt 
omschreven: 
In deze bestemming ligt de nadruk horeca-, recreatieve- en detailhandelsactiviteiten en het 
wonen. Verder zijn welzijnsvoorzieningen mogelijk. Hieronder warden ook 
kinderdagverblijven begrepen. De bouw van een hotel met bijbehorende of afzonderlijke 
congresfaciliteiten wordt bin.uen deze bestemming mogelijk geacht. De laatstgenoemde 
voorzieningen dienen ondergeschikt te zijn aan de botelfunctie. In de boven- en de 
onderbouw geldt geen beperking ten aanzien van de toegelaten functies, met dien 
verstande dat het parkeren, behoudens vrijstelling als bedoeld in bet zesde lid, niet op de 
onderste laag van de onderbouw is toegestaan. 

De boogte van de onderbouwis in principe bepaald op maximaal 40 m. In sommige 
gevallen kan bet echter wenseJijk zijn om de hoogte van de onderbouw door te laten !open 
tot maximaal 50 m, indien dat uit stedenbouwkundig oogpunt wenselijk is. Om dat 
mogelijk te maken is hiervoor in bet plan een aparte vrijstelling mogelijk gemaakt. Verder 
is bet uit stedenbouwkundige overwegingen noodzakelijk dat de scbaal van de historische 
stad - hoogte van 20 m - duidelijk in de in het plangebied opgenomen bouwblokken 
herkenbaar is. In verband hiermede dient de boogte van 20 m (bij de vlakken met een 
variabele bouwhoogte van 20-40 m) in elk geval ook tot uitdrukking te komen ter plaatse 
van de met de bestemming 'Langzaamverkeersgebied' aangegeven bebouwin~grenzeo. 
Verder geldt dat er te plaatse van de hoek van de Schedeldoekshaven en tramdoorsteek 
van en naar Kalvermarkt voldoende ruimte bescbikbaar dient te blijven voor voetgangers 
en fietsers, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de eerste geheel boven peil gelegen 
bouwlaag niet volledig in de zich aldaar bevindende bebouwingsgrenzen mag worden 
gebouwd. 
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In het plan is verder de mogelijkheid opgenomen om de grond aan de noord-oost zijde van 
het danstheater te bebouwen, waardoor de expeditie ter plaatse in een overdekte ruimte 
kan plaatsvinden. Tevens kan daarboven een doorgang gecreeerd warden naar het 
danstheater, waardoor de functionele relatie met de ten dienste van de bebouwing binnen 
het onderhavige bestemmingsvlak staande functies wordt versterkt. 

3. Bepalingen 
a. De gronden mogen volledig Worden bebouwd; 
b. De gebouwen moeten zich bevinden binnen een op de kaart aangegeven 

bebouwingsvlak; 
c. De boogte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan op de plankaart staat 

aangegeven; 
d. In afwijking van bet bepaalde onder c mag de bouwhoogte in het onder V door 

hoogtegrenzen omkaderde vlak vanuit de op de plankaart aangegeven maximum 
hoogte ter plaatse van de bebouwingsgrens aan de Turfmar.kt perceel inwaarts 
warden verhoogd onder een hoek van 19 graden met de boriwn. 

e. Br dient met uitzondering van nissen, inkepingen en het daartoe op de plankaart 
uitgezonderde gebied, te worden gebouwd in de bebouwi:ngsgrenzen; 

f. De hoogte van de bebouwing van de onderbouw dient ter plaatse van of nabij de 
bebouwingsgrens, minimaal 15 m te bedragen; 

g. De hoogte van de eerste geheel boven peil gelegen bouwlaag dient, binnen een 
strook van 10 m vanaf de bestemmingsgrens met de beste.mming 
' langzaamverkeersgebied', minimaal 5 m te bedragen; 

h. Het to1ale bruto-vloeroppervlak ten behoeve van kantoren mag niet meer bedragen 
dan 14.000 m2

; 

1. Het totale bruto-vloeroppervlak ten beboeve van detailhandel mag niet meer 
bedragen dan 2.000 m2

; 

J. Het totale bruto-vloeroppervlak ten behoeve van horeca, met uitzondering van bet 
bruto-vloeroppervlak ten behoove van een hotel, mag niet meer bedragen dan 
3.300 m2

; 

k. Het totale bruto-vloeroppervlak: ten behoeve van een hotel mag niet meer bedragen 
dan 17.000 m2

, welke oppervlakte mag worden vergroot met 4000 m2 ten behoeve 
van vergaderfaciliteiten; 

1. Het totale broto-vloeroppervlak ten beboeve van wonen mag niet meer bedragen 
dan 58.000 m2

; 

m. Het totale bruto-vloeroppervlak. ten beboeve van recreatie-imichtingen mag niet 
meer bedragen dan 9.9<JO m2

; 

n. Het totale bruto-vloeroppervlak ten behoeve van welzijnsvoorzieningen mag niet 
meer bedragen dan 5.000 m2

; 

o. Volledig beneden peil gelegen ondergrondse bebouwing mag uit niet meer dan 2 
lagen bestaan; in afwijking hiervan mag 50% van een bebouwingsvlak uit 3 
lagen bestaan; 

p. Het parkeren dient in de met uitzondering van de in- en uitritten geheel 
verdiepte ondergrondse bebouwing plaats te vinden; 
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q. In- en/of uitritten ten beboeve van gemotoriseerd verkeer zijn uitsluiteod toegestaan 
aan de Schedeldoekshaven voor zover deze weg parallel of in bet verlengde van bet 
Prins Bemhardviaduct is gelegen ; 

r. De breedte van de gezamenlijke in- en of uitritten, exclusief expeditie, ten 
behoeve van gemotoriseerd verkeer mag maximaal 4 rijstroken bedragen; 

s. Ter plaatse van de aan de Schedeldoekshaven gelegen gevel, voor zover deze 
zicb bevindt op een afstand van 63 m vanaf de begrenzing van bet plangebied 
aan de zijde van bet Spui, zijn tot een hoogte van 13.5 m geen woningen of 
andere geluidsgevoelige bestemmingen toegestaan. 

4. Voorschriften omtrent bet gebruik 
Ter plaatse van de onderste bouwlaag op begane grondniveau mag binnen een strook van 
10 m van de bestemming5grenzen geen opslag plaatsvinden of archiefruimte worden 
ingericbt. 

5. Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen met betrek:king tot: 
a. de situering en/of vormgeving van gebouwen, met name ten aanzien van de 

hierdoor optredende gevolgen voor wat betreft de bezonning en windhinder, 
alsmede in verband met de uitwerking ervan op de historiscbe binnenstad; 

b. de situering van in- en uitritten van de parkeergarages en de inricbting en situering 
vrw de c:&:pcditie met het oog op bet bepaalde iu illtlke1 4; 

c. de reflectiecoefficient - dat is bet getal dat aangeeft welk deel van wit licht wordt 
teruggekaatst door een oppervla.kte - van ( onderdelen van) de bebouwing. 

6. Vrijstellingen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van: 
a. bet eersle lid ten behoove van een categorie 4 horeca-inrichting; 
b. bet derde lid onder b, met maximaal 3 m, met dien verstande dat deze vrijstelling 

niet wordt vedeend ten aanzien van de aan de Schedeldoeksbaven en Turfmark1 
gelegen bebouwin~grens, voor zover deze in bet verlengde is gelegen van de 
evenwijdig aan de Turfmarkt gelegen bebouwin~grens ten aanzien van de 
bestemming 'Kantoren, Gemengde doeleitiden en Wonen1

; 

c. bet derde lid onder c, met maximaal 3,5 m, ook voor zover zulks betrekking heeft 
op de op de plankaart door middel van een percentage te berekenen bouwhoogte, 
voor delen van een bouwvlak, binnen een boogtegrenzen omkaderd vlak, waarop 
een varlabele bouwhoogte van toepassing is; voor zover op de plankaart een 
maximum bouwhoogte tot 40 m is aangegeven kan in afwijking van het hiervoor 
bepaalde en met inachtneming van vorenvermelde stedenbouwkundige 
uitgangspunten incidenteel vrijstelling worden gegeven tot een bouwhoogte van 50 
m, en kan onder de hiervoor genoemde condities eveneens vrijstelling worden 
verleend om de bouwhoogte van de bovenbouw met maximaal 20 m te verbogen; 

d. bet derde lid onder c ten beboeve van bet verschuiven van de door hoogtegrenzen 
omkaderde vlakken met max.imaal 3 m, met dien verstande dat de totale oppervlal'te 
van alle door hoogtegrenzen omkaderde vlakken ongewijzigd dient te blijven en uit 
onderzoek blijk1 dat de bezonning van de gevels van de bestaande woningen aan de 
Turfmarkt hierdoor niet in onevenredige mate wordt aangetast; 
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e. het derde lid onder c met maximaal 6,5 m ten behoeve van borstweringen, voor 
zover deze niet worden begrepen onder artikel 2, sub a van de voorschri:ften, 
alsmede voor andersoortige uit architectonische of esthetische overwegingen 
voorgestane dakelementen, waaronder kroonlijsten ed., mits zulks niet tot gevolg 
heeft dat de bouwmassa toeneemt, en uitsluitend onder de restrictie dat bet zesde 
lid, onder c voor wat betreft deze vrijstelling alsdan buiten toepassing blijft; 

f. bet derde lid onder d ten beboeve van ondergeschikte, danwel gefragmenteerde 
overschrijdingen van de onder een hellingshoek oplopende bouwhoogte mits de 
hoogte alsdan niet meer dan 50 m bedraagt en onder voorwaarde dat uit onderzoek 
blijkt dat de bezonning van de gevels van de bestaande woningen aan de Turfmarkt 
hierdoor niet in onevemedige mate wordt aangetast; 

g. het derde lid onder e, met maximaal 3 m, met dien verstande dat aan of nabij de 
Schedeldoekshaven, ter plaatse van bet op de plankaart aangegeven deel van een 
bebouwing.wlak waarbij ten minste 50% over een maximum hoogte van 20 m dient 
te beschikken, maximaal 7 m kan worden toegestaan; 

h. bet derde lid onder p, met dien verstande dat de oppervlakte ten behoeve van het 
bovengronds parkeren in mindering moet worden gebracht op de beschikbare 
oppervlakte die beneden peil voor bet park:eren kan worden benut en bet 
parkeren alsdan niet is toegestaan op de onderste bouwlaag, welke zich bevindt ter 
plaatse van bet begane grondniveau; in afwijking van bet vorenstaande kan bet 
parkeren ter plaatse van de onderste bouwlaag worden toegestaan voor zover 
daarbij een afstand van ten minste 10 m tot de bestemmingsgrens wordt 
aangehouden; 

i. het derde lid, sub s, opdat woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen 
tot een hoogte van 13.5 m zijn toegestaan, indien ter plaatse een dove gevel 
wordt toegepast, zijnde een gevel waarin zich geen te openen delen hevinden 
en met een in nen 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste 
gelijk is aan bet ve.rschil tussen de geluidsbelasting van die gevel en 35 dB(A); 

J· bet vierde lid ten behoeve van een containerruimte. 

15 



Artikel 7. Langzaa:m verkeersgebied 

1. Bepalingen 
a. De gronden, welke blijkens de plankaart als zodanig zijn aangewezen, zijn bestemd 

voor voetpaden en fietspaden, bezorgend verkeer ten behoeve van bet laden en 
lossen, alsook een opep.baar vervoerverbinding ten dienste van kruisend 
railgebonden verkeer van en naar de Schedeldoekshaven, de Kalvermarkt en bet 
Centraal Station, een en ander met bijbehorende voorzieniogen, zoals 
verkeersgeleiders, bermen, groenvoorzieningen, waterpartijen en voor een, met 
uitzondering van in- en uitritten ten behoeve van de in de artikelen 5 en 6 genoemde 
bestemmingen, beneden pcil gelegen parkeervooniening. 

b. Op of boven deze gronden mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming en 
voor doeleinden van kunst en openbaar nut, zoals abri's, windschermen en beelden 
worden gebouwd. De hoogte en inhoud van deze bouwwerken mogen ten hoogste 
respectfovelijk 3 m en 25 m3 bedragen. 

c. Beneden peil gelegen ondergrondse bebouwing is niet toegestaan ter plaatse van de 
Turfmarkt en mag op overige plekk.en uit niet meer dan 2 lagen bestaan; in 
afwijking van bet vorenstaande mag, gerekend vanaf het verlengde van de 
evenwijdig aan de Turfmarkt gelegen bebouwingsgrens ten aanzien van de 
bestemming "Kaotoren, Gemengde doeleinden en Wonen", ter plaatse van de 
bestemming "Gemengde doeleinden en Wonen" en bet daar tus.5enliggende 
Langzaa.J'rvci:l...\Xl&Sgetied We} in de 1\ufmar:kt Wurueu gebouwu, miis ueze 
bebouwing zich niet meer dan 5 m uit hierboven omschreven grens bevindt; 

d. Aan de straat die ligt in bet verJengde van de Nieuwe Haven mogen geen in- en/of 
uitritten ten behoeve van gemotoriseerd verkeer worden aangelegd; 

e. De breedte van de gezamenlijke ontsluitingen van en naar de in de aangrenzende 
bestemmingen gelegen in- en of uitritten, exclusief expeditie, ten behoeve van bet 
stallen van gemotoriseerd verkeer mag maximaal 4 rijstroken bedragen; 

2 Vrijstelling 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van: 
bet eerste lid, onder b, tot een maximum hoogte van 3.5 men een maximum 
inhoud van 50 m3

; ten behoeven van het aanbrengen van luifels is een bogere 
bouwhoogte mogelijk, indien dit op grond van stedenbouwk'UDdige overwegingen 
is gerechtvaardigd. Bij de afweging in bet kader van deze vrijstelling5bevoegdheid wordt 
in elk geval beoordeeld of de situering en afmetingen van de bebouwing geen afbreuk 
doen aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden die ten aanzien van de bebouwing, 
zoals omschreven in de artike~en 4 tot en met 6, zijn gesteld. 

Artikel 8. V erblijfsstraat 

De gronden, welke blijkens de plankaart als zodanig zijn aangeweze.n, zijn bestemd voor wegen, 
straten, woonerven, voetpaden, fietspaden en parkeerplaatsen met bijbehorende voonieningen 
zoals verkeersgeleiders, bennen eh groenvoorzieoingen. Op of boven deze gronden mogen 
uitsluiteod worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de 
bestemming. 
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Artikel 9. Verkeersdoeleinden 

1. Bepalingen 
1. De grouden, welke blijkens de plaokaart als zoclanig zijn aangewezen, zijn bestemd' 

voor wegen, voetpaden, fietspaden, openbaar vervoerstroken, bermen en 
groenvoorzieningen, een en ander met bijbehorende voonieningen zoals 
verkeersgeleiders. 

2. Op of boven deze gronden m.ogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten dienste van de bestemming worden gebouwd. 

3. Het aantal rijstroken bedraagt niet meer dan een, terwijl bet aantal openbaar 
vervoerstroken niet meer dan twee mag bedragen. Een en ander exclusief opstel- en 
afri jstroken. 

Artikel 10. Gracht 

De gronden, wel.ke blijkens de plankaart als zodanig zijn aangewezen zijn bestemd voor een 
gracht, de waterbuisbouding en recreatieve doeleinden met bijbehorende voorzieningen. Op, in 
of boven deze gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming, 
zoals kademuren alsmede, binnen de op de kaart aangegeven bebouwingsvlakken, bruggen 
worden gebouwd. 

Artikel 11. Algemenegebruiksbepaling 

1. Behoudens het bepaalde in artikel 12, lid 2, is het verboden de in bet plan begrepen 
gronden en de zich daarop bevindende opstallen te gebmiken, te doen of laten gebruiken 
op een wijze of tot een doel, strijdig met de voorgeschreven bestemming of met de 
voorschriften van bet plan. 

2. Het bepaalde in bet eerste lid ten aanzien van het gebruik van gronden heeft geen 
betrekking op bouwen. 

3. Het verbod, bedoeld in bet eerste lid, omvat in ieder geval: 
de aanleg of bet gebruik van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of bergplaats 
behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met bet op de bestemming gerichte 
gebruik van de gronden en voorts geldt bedoeld verbod voor bet gebruik van gronden en 
gebouwen voor de exploitatie van een prostitutie-inrichting of een seksclub. 

4. Burgemeester en wetbouders vetlenen vrijstelling van het bepaalde in het eerste lid, 
wanneer stri.kte toepassing daarvan leidt tot een beperking van bet meest doelmatige 
gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

17 



Artikel 12. Overgaogsbepalingen 

1. Bouwen 
a. Bouwwerken, welke bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp 

voor het plan, dan wel daarna zijn, worden of mogen worden opgericht krachtens 
een bouwvergunning welke is of moet worden verleend en die afwijken van bet 
plan, mogen, mits de bestaande afwijking van bet plan Diet wordt vergroot: 

gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
na bet teniet gaan door calamitejt geheel worden herbouwd, mits de 
bouwvergunning binnen twee jaar daama is aangevraagd, behoudens 
onteigening overeenkomstig de wet. 

b. Het gestelde onder a is niet van toepassing op bouwwerken welke weliswaar bestaan 
op bet tijdstip van terinzagelegging van bet ontwerp voor dit plan, doch zijn 
gebouwd in strijd met bet voorheen geldende plan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan. 

2 Gebruik 
a. Op het tijdstip van bet vatJ kracbt worden van bet plan bestaand gebruik van de in 

het plan begrepen gronden en/of daarop staande opstallen, dat in strijd is met het 
plan, mag worden voortgezet, of worden gewijzigd in een ander gebruik, indien 
deer deze \"'.1jziging de afvvijk:ing ·v·an het plan uaa; de aard niet wurdt vc.rgroot 

b. Het onder a gestelde is niet van toepassing op bet gebruik dat reeds in strijd was met 
het ,.,oorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 13. Wijngingsbevoegdheid 

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig bet bepaalde in artikel 11 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening bet bepaalde in de artikeJen 5 en 6 ten aanzien van bet 
maximaal toelaatbare bruto-vloeroppervlak van 5000 m2 aan detailhandel te wijzigen in: 
een maximaal toelaatbaar bruto-vloeroppervlak van 15.000 m2 aan detailhandel, een en 
ander met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. alvorens van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt dient op basis van 

distributie- planologisch onderzoek te worden aangetoond dat een toename van de 
detailhandelsactiviteiten binnen de daartoe aangewezen bestemmingen is 
gerecbtvaardigd; 

h. de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid mag niet leiden tot een verhoging van 
het gezamenlijke bruto-vloeroppervlak van alle functies zoals bepaald in de 
artikelen 5 en 6 en mag evenmin ten koste gaan van bet in deze artikelen 
opgenomen toegestane bru~vloeroppervlak voor wonen; 

c. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en gebouwen binnen bet 
plangebied; 

d. voor bet overige de hiervoor aangehaalde artikelen en de beschrijving in 
hoofdlijnen, gemeenschappelijk aan alle bestemmingen als bedoeld in artikel 4 in 
acht worden genomen; 

e. voordat burgemeester en wethouders overgaan tot wijziging zal de procedure 
warden gevolgd zoals opgenomen in artikel 14. 

2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig bet bepaalde in artikel 11 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening het bepaalde in artikel 6 ten aanzien van het maximaal 
toelaatbare bruto-vloeroppervlak van 17 .000 m2 ten behoeve van een hotel, vermeerderd 
met 4.000 m2 ten behoeve van vergaderfaciliteiten, geheel of gedeeltelijk te wijzigen in: 
woondoeleinden; kantoordoeJeinden en/of welzijnsvoorzieningen, een en ander met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. de wijziging mag niet leiden tot een ooevenredige aantasting van de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en gebouwen binnen bet 
plangebied; 

b. voor het overige het hiervoor aangehaalde artikel en de beschrijving in hoofdlijnen, 
gemeenschappelijk aan al.le bestemmingen ais bedoeld in artikel 4 in acbt wordt 
gen omen; 

c. voordat burgemeester en wethouders overgaan tot wijziging, zal de procedure 
worden gevolgd zoals opgenomen in artikel 14. 
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Artilrel 14. Procedureregels voor wijziging van bet bestemmingsplao ex artikel 11 
WRO 

a. Hct ontwerp van het plan tot wijziging ligt gedureode zes weken voor een ieder ter inzage. 
b. Bnrgemeester en wethouders maken de terinzagelegging tevoren bekend in een 

nieuwsblad dat in de gemeente wordt uitgegeven of verspreid en voorts op de 
gebruikelijke wijzc. 

c. De bekendmaking houdt mededeliog in van de bevoegdheid voor belangbebbenden om 
gedurende de in het eerste lid genoemde termijo schriftelijk bij burgemeester en 
wetbouders zienswijzen kenbaar te maken tegen het ontwerp. 

d. Indien zienswijzen kenbaar zijn gemaakt, wordt de bes1..i$ing van burgemeester en 
wethouders met redenen omkleed en aan reclamanten scbriftelijk medegedeeld. 

e. Bij better goedkeuring aanbieden van bet wijzigingsplan aan gedeputeerde staten van 
Zuid-Holland worden de kenbaar gemaakte zienswijzen overgelegd. 

f. Het bepaalde onder d en e vindt geen toepassing, indien en voor zover gedeputeerde staten 
in bun besluit tot goedkeuring van het bestemmingsplan hebben omschteven, dat het 
wijzigingsplan van burgemeester en wethouders geen goedkeuring beboeft, terwijl van 
zienswijzen tegen de wijziging niet is geb1eken. 

Artikel 15. Aanpassing bestemming alvorens een wijzigingsplan van kracht is 

1. Op de gronden, zoals bedoeld in de artikelen 5 en 6 , nadat toepassing is gegeven aan de in 
artikel 13 omschteven wijziging.5bevoegdheid mag, behoudens bet bepaalde in artikel 14, 
zolang de wijziging van bet bestemmingsplan niet is goedgekeurd, geen aanpassing van 
bet gebruik plaatsvinden. 

2. Het bepaalde in bet eerste lid is niet van toepassing, indien bet gebrujk in 
overeenstemming zal zijn met, dan wel op verantwoorde wijze kan worden ingepast in een 
vastgesteld gewijzigd plan of eeo ontwerp daarvoor en tevens vooraf van gedeputeerde 
staten van Zuid-Holland de verklaring is ontvaogen, dat zij tegen de wijziging van bet 
gebruik geen bezwaar hebben. 

3. Voor zover bet betreft het bepaalde in lid 2, is bet bepaalde in artikel 14, sub a tot en met c 
van overeenkomstige toepas.sing. 

Artikel 16. Stratbepaling 

Overtreding van bet bepaalde in artikel 11 lid 1 is een economiscb delict in de zin van artikel la, 
onder 2 van de Wet op de economische delicten. 

Arlikel 17. Titel 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de naam: "Voorschriften bestemmingsplan 
Wijohavenkwartier". 
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I ONDERSCHEID IN HORECAwFlJNCTIES 

1. Inleiding 
Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument, waarbinnen een afweging van ruimtelijke en functionele 
belangen kan plaatsvinden. De vestiging van horeca-inricbtingen kan worden geregeld door in een 
bestemmingsplan een kader op te nemen waarbinnen de belangen van de horeca k:unnen warden afgewogen 
tegenover andere belangen, zoals wonen, werken enz. 
Bij de opstelling van een dergelijke regeling doet zich bet probleem voor dat niet alle factoren, die het 
onderscheid tussen de diverse vormen van boreca bepalen, niet op voorhand ruimtelijk relevant zijn. 
Ruimtelijke relevantie is in principe bet uitgangspunt bij het opnemen van regels in een bestemmingsplan. 
In de praktijk zijn door vele gemeenten pogingen gedaan om voor horecafuocties een regeling te ontwerpen 
in bestemmingsplannen, die voldoet aan de behoefte vanuit de prak:tijk. Regelmatig echter konden dergelijke 
regelingen geen (of slecbts gedeeltelijk) genade vinden in de ogen van de Kroon. 
Uit dejurisprudentie inzake bestemroingsplannen blijkt dat bet de gemeenten niet gemakkelijk gemaakt 
wordt om tot een goede regeling voor horeca in bestemmingsplannen te komen. In de diverse uitspraken is 
niet duidelijk een lijn te onderscbeiden, doch op zich bieden deze op diverse deelaspecten wel voldoende 
aanknopingspunten om als uitgangspunt voor een nieuwe regeling te dienen. 
In bet navolgende wordt op een en ander nader ingegaan, wat uitmondt in een aantal definities van te 
onderscheiden vormen van horeca-inrichtingen en de opzet van een beoordelingssysteem, waarbij aan de 
band van een aaotal beoordelfogscriteria bepaald kan worden tot welke categorie een bepaalde horeca
inrichting gerekend moet warden. 
De betreffende criteria zijn vooral gericht op de beoordeling of een concreet borecabedrijf in functioneel 
opzicht en uit een oogpunt van leefmilieu in een bepaalde mate verstorend kan werken. De mate van 
verstoring (of bet afwezig zijn daarvan) is bepalend voor de indeling in een bepaalde categorie, waarbij 
categorie I staat voor de lichtste vorro van horeca en categorie N voor de zwaarste vonn. 

2. Criteria en j urisprudentie 

Uit bestudering van met name de Kroonjurisprudentie komt t.a.v. de verschillende criteria bet volgende naar 
voren:" 

algemeen.: 
De Kroon staat op bet standpunt dat het aanbeveling verdient om aan de band van ruimtelijk relevante 
criteria onderscheid temaken naar aard en omvang van horeca-inricbtingen, hetgeen uit de toelichting of 
anderszins zou moeten blijken (KB 13-9-1993, nr.7412, BR 1993, p. 972). Voorts blijl1 uit vele uitspra.ken 
dat bet belangrijk is de gemaakte keuzes in bet bestemmingsplan zo volledig mogelijk te onderbouwen; 

sluitingstijden: 
een te zwaar accent op de sluitingstijd van een horecabedrijf vindt de Kroon niet acceptabel 
(Koninklijk Besluit, d.d. 20 mei 1992, nr.4381, BR 1992, p.695). Wel werd acceptabel geacht de relatie met 
winkelsluitingstijden als criterium voor winkelgebonden horeca (Wnd.Vz.Afdeling rechtspraak Raad van 
State, d.d. 7 september 1987, BR 1988, p.432). 

overlast4. 
alleen overlast als motivering van bet onderscheid wordt niet geaccepteerd (Koninklijk Besluit, d.d. 
14 juni 1989, nr. 89.014433 BR 1989, p. 830), wel mag overlast als een van de uitgangspunten voor bet te 
maken onderscheid dienen (Koninklijk Besluit, d.d. 25 juni 1993, nr. 5301, BR 1993, p. 711); 
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alcohol: 
naar bet oordeel van de Voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State (23 maart 1993, 
nr. S03.93.0297) heeft het al dan niet verstrekken van alcohol geen rui.tntelijke relevatie~ 
In het Koninklijk Besluit, d.d. 24 april 1990, nr.90.009936 AB 1990, nr.395, werd door de Kroon dit 
criterium echter wel aanvaard; 

geluidhinder: 
o.a. bij laatstgenoemde uitspraak oordeelde de Kroon dat voor bet weren van geluidhinder andere 
instrumenten dan het bestemmingsplan bestaan; 

kwantitatief: 
beper.kingen in kwantitatieve zin, zoals beperking V'dll de oppervlakte en/of het aantal, warden aanvaardbaar 
geacht. Dit zijn echt ruimtelijk relevante criteria (Koninklijk Besluit, d.d. 24 april 1990, nr. 90.009936, AB 
1990, p. 395, Koninklijk Besluit, d.d. 30 januari 1989, nr. 2365, BR 1989, p. 449, Koninklijk Besluit, d.d. 
7 februari 1986, .nr.15, BR 1986, p. 429 en Koninklijk Besluit, d.d. 11 januari 1990, nr. 90.00342, AB 1990, 
nr.285). 

Naast bovengenoemde criteria zijn er meerdere, die van belang zijn voor een voldoende duidelijk en relevant 
onderscheid tussen de diverse horecafuncties. 
De VNG-brochure Bedrijven en Milleuzonering geeft voor de daarin opgenomen horecafuncties een afstand 
aan tussen 10 en 30 ml (de afstand voor geluid buiten bescbouwing gelaten). Voor verkeer is voor de meest 
voorkoroende horecafuncties een in.dice opgenomen van 2, hetgeen blijkens de brochure overeenkomt met 
"potentieel aanzienlijke emissie of hinder". De verkeersaantrekkende werking heeft betrekking op al het 
autoverkeeJ' van en naar de inrichting (goederen en personen). "Deze index kan een hulpmiddel zijn bij de 
planning van de ontsluiting en de parkeervoorzieningen, en kan in dat licht een indicator zijn voor de 
mogelijke hinder in de omgeviug", aldus de toelichting in de brochure. Ook in de jurisprudentie wordt bij 
diverse uitspraken impliciet uitgegaan van verkeer als criterium voor het onderscheid in borecafuncties. 
Verkeer in de zin van verkeersaantrekkende werking, doch ook t.a.v. parkeerdruk e.d. Ook bet verkeer wat 
wordt veroorzaakt door b.v. afbaalwinkels en maaltijd bezorg~centrales valt daaronder. 

afsterfregeling: 
in de jurisprudentie is een dergelijke regeling geaccepteerd (Koninklijk Besluit, d.d. 2 oktober 1989, 
nr. 23944, BR 1990, p.202 en Koninldijk Besluit, d.d. 14 juni 1989, nr. 89.014438, AB 1990 nr.1). 
Een afsterfregeling houdt in pcincipe m dat indien een horecafunctie in een pand wordt beeindigd, daarin niet 
opnieuw een horecafunctie terug mag komen. 

3. Definities diverse vormen recreatie-inrichtingen 

Binnen de groep horeca-inrichtingen worden de volgende definities van horeca-inrichtingen onderscheiden: 

afliaalwinkel/maaltijdbezorging: 
een inrichting, gericht op de bedrijfsmatige verkoop van al dan niet ter plaatse bereide maaltijden, anders dan 
voor gebruik ter plaatse, die door de kopers ter plaatse worden afgebaald, dan wel door de verkoper bij de 
koper tbuis warden bezorgd. Ben traiteur wordt met een afhaalwinkel/maaltijd-bezorging gelijkgesteld. 
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brooqjesZIUlk: 
een inricbting, gericbt op de verkoop, veeJal voor gebruik ter plaatse van al dan niet ter plaatse bereide kleine 
maaltijden en etenswaren,, in combinatie met de verkoop van overwegend niet-alcohoJische dranken, met een 
in bet algemeen gespreide bezoekersfrequentie tussen 7.00 uur en 19.00 uur, waarbij de bedrijvigheidzich 
binnen de lokaliteit voltrekt, waarbij de consumpties voornamelijk zittend worden genuttigd en bet 
percentage van de totale vloeroppervlakte wat als zitruimte fungeert minimaal 40% is. 
Een croissanterie, lunchroom, patisserie en konditorei worden met een broodjeszaak gelijkgesteld. 

cafe: 
een inrichting, gericht op bet bedrijfsmatig, voor gebruik ter plaatse, aan de gebruiker verstrekken van 
alcoholische en niet-alcoholische dranken, eventueel in combinatie met bet verstrekken van al dan Diet ter 
plaats~ bereide kleine etenswaren. Het accent ligt op de verkoop van alcoholische dranken. Een dansv1oer 
van minder dan 10 m2 is toegestaan. 
Ben bar, pub, taverne, grand cafe en eetcafe warden met een .cafe gelijkgesteld. 

cafetaria/snackbar: 
een inrichting, gericht op bet bedrijfsmatig, voor zowel gebruik ter plaatse als elders, verkopen aan de 
gebruiker van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren, in combinatie met de verkoop van overwegend niet
alcoholische dranken. Een shoamUJzaak wordt met een cafetaria gelijkgestelcL 

koffiehuis: 
een inrichting, gericht op bet bedrijfsmatig, voor gebruik ter plaatse aan de gebruiker verstrekken van niet
alcoholische dranken, in combinatie met de verkoop van niet ter plaatse bereide kleine etenswaren. Het 
accent Hgt op de verkoop van niet-alcoholische dranken. 
Een theehuis, coffeeshop (geen verkoop van drugs) en poolcentrum warden met een koffiehuis 
gelijkgesteld. 

Noot: 
Bij deze definitie wol'dt opgemerkt dat met name de term cotfeeshop in de praktijk ook veel wordt gebezigd 
als aanduiding voor inrichtingen waar softdrugs word.en verkocht. Daarom is in de definitie tot uitdrukking 
gebracht dat daaronder 11iet begrepen zijn de inrichtingen waar softdrugs verkrijgbaar zijn. 

discotheek: 
een inrichting, gericht op bet bedrijfsmatig bieden van gelegenheid tot dansen op mechanische en/of levende 
muziek op een dansvloer van meer dan 10 m2 en het verstrek:ken van alcoholiscbe en niet-alcoholiscbe 
drank en. 

hotel: 
een inrichting, gericht op het bedrijfsmatig verslrekken van logies, waarvan de exploitatie al dan niet 
gescbiedt in combinatie met andere vormen van horeca, zoals cafe, restaurant, zalenexploitatie en/of 
discotheek. 

(jssalon: 
een inrichting, gericht op bet bedrijfsmatig, voor zowel gebruik ter plaatse als elders, aan de gebruiker 
verstrekken van al dan niet ter plaatse bereid consumptie-ijs met toebehoren, al dan niet in combinatie met 
het verstrekken van niet-alcoholische drank.en. 

ontmoetingscentrum: 
een inrichting, gericht op bet bieden van gelegenheid tot bet leggen van contacten tussen personen, welke 
daartoe veelal in clubverband of anderszins georganiseerd verenigd zijn. 
Een studentensocieteit wordt met een ontmoetingscentrum gelijk gesteld. 
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restaurant: 
een inrichting, gericht op bet bedrijfsmatig, voor gebruik ter plaatse, verstrekken van al dan niet ter plaatse 
bereide etenswaren, in combinatie met bet verstrekken van alcoholische en niet-alcobolische dranken. 
Het accent ligt op de verkoop van ter plaatse bereide etenswaren; de bezoeker,Sfrequentie is in bet algemeen 
gespreid tussen 17.00 uur en 24.00 uur, waarbij de bedrijvigheid zich binnen de lokaliteit voltrekt, de 
consumpties voomamelijk zittend worden genuttigd en bet percentage van de totale vloeroppervlakte dat als 
zitruimte fungeert minimaal 70% is. 
Ben petit-restauraht, restauratie, creperie, pannenlroekenhuis en poffertjes7.1Ulk worden met een restaurant 
gelijkgesteld. 

ztJlenexploitatie: 
een inrichting, gericht op het bedrijfs.matig bieden van gelegenheid tot het houden van vergaderingen, 
recepties, bruiloften en partijen. 

Noot: 
Als handleidin.g bij het te maken onderscheid in de diverse horeca-functies zijn enkele beleidsnotities en 
criteria vastgesteld. De noodzaak daartoe werd onder meer gevormd door pogingen van aanvragers om de 
regelgeving te omzeilen. Hei betreft de beleidsnotifie Toetsing LMVIAPV bij aanvragen Verenigingen en 
Stichtingen; via toetsing aan deze notitie warden horeca-activiteiten zoveel tnogelijk onderscheiden van 
welzijnsactiviteiten en wordt voorkomen dat onder een welzijnsvlag een horecabedrijf wordt gei!xploiteerd, 
in strijd met de van toepassing :zijnde rege/geving. 
Voorts zijn er restaurantcriteria en criteria voor dag lioreca opgesteld. Via de eerste wordt getoetst of 
sprake is van een restaurant of van een andere horecagelegenheid waar voedsel wordt verstrekt. In de 
tweede zijn criteria en voorwaarden gegeven, waaronder zogenaamde "horeca-dagzake1i 11 alcoholhoudende 
dranken mogen verstrekken. 



4. Toetsingscriteria horeca-inrichtingen 

Om te kunnen komen tot een indeling van de horeca-inrichtingen in categorieen, is bet nodig de diverse 
vonnen van horeca-inrichtingen te toetsen/beoordelen op bun .functioneren, zulks in relatie tot de 

verschillende omgevingstypen waar dergelijke bedrijven voorkomen. 
Uit de jurisprudentie blijkt niet duidelijk we1ke criteria gehanteerd mogen worden bij de opzet van een 

bestemmingsregeling en het daarvoor benodigde onderscheid tussen horeca-inrichtingen. 
Wel is duidelijk dat een bestemmingsregeling ruimtelijk relevante criteria dient te bevatten. Regelingen die 

met name waren gebaseerd op criteria als bet al dan niet schenken van alcohol of openingstijden of overlast, 
konden in bet verleden de toets der kritiek niet doorstaan, betgeen uit diverse Koninklijke Besluiten blijkt. 

Deze Jaatstgenoemde aspecten kunnen ecbter wel een rol spelen bij de beoordeling van horeca-inrichtingen 

in hoeverre deze invloed hebben op hun omgeving en of deze horeca-inrichtingen zich daarmee verdragen. 
Deze vraag op zich is in ruimtelijk opzicht zeer relevant, omdat in een bestemmingsplan de gewenste 
ruimtelijke en functionele ontwikkelingen worden vastgelegd. Ontwikkelingen ( dus ook functies) die in strijd 

zijn met de gewenste, worden in een bestemmingsplan verboden, c.q. niet mogelijk gemaakt .. Het 
bestemmingspJan vormt een wisselwerking van de .functionele mogelijkheden in bet plangebied met de 
gewenste of te hand.haven ruimtelijke .kwaliteit. 
V anuit de ervaringen in Den Haag met bet beleid ten aanzien van horeca-inrichtingen zoals dat gevoerd 
wordt vanuit de Leefmilieuverorde.ningen, APV en andere regelgeving, zijn de volgen& toetsingscdietia 

opgesteld: 

1. Aard van van de aangeboden producten Punt en 

a. niet aJcoholische dranken en/of ijs 3 

b. niet ter pfaatse bereide kleine etenswaren 5 

c. weJ ter plaatse bereide etenswaren 8 

d. alcoholische dranken en/of alcoholische dranken afzonderlijk verkrijgbaar 15 

2. Bezoekersfrequentie: 

a. parallel aan openingstijden winkels ( tussen 07.00 uur en 19.00 uur 5 
en 1 x per week tot 22.00 uur) 

b. overdag en/of >s-avonds (niet na 01.00 uur) 15 

c. >s-avonds en na 01.00 uur 20 

3. Plaats waar bet publiek zich ophoudt: 

a. binnen de inrichting 5 
b. mede buiten en in de directe omgeving van de inrichting IO 
c. voomamelijk buiten de inrichting 20 

4. Verkeersaantrekkende werking: 

a. geen eigenstandig verkeer 0 
b. wel eigenstandig verkeer 5 
c. wel eigenstandig verkeer van zowel bezoekers als bezorgers JO 

5. Dansgelegenheid: 

a. dansvloer van < 10 m2 5 
b. dansvloer van > 10 m2 10 
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5. Staat van horeca-inrichtingen 

Toepassing van de toetsingscriteria leidt tot de volgende staat van horeca-inrichtingen: 

Soort horecabedrijf criteria 1 2 3 4 5 totaal categorie 

1. afhaalwinke1/maaltjjdbezorging 8 15 10 10 0 43 lll 

2. broodjeszaak 
openingstijden: a 5 5 10 0 0 20 ] 

b 5 15 10 5 0 35 11 
c 5 20 10 5 0 40 III 

3. cafe 
openingstijden: a 15 5 10 0 0 30 11 

b 15 15 10 5 0 40 m 
c 15 20 10 5 0 45 Ill 

met dansvloer: 
- < 10 m2: + 5 punten 
- > 10 m2: + 10 punten 

4. cafetaria/snackbar 
cpeuingatijdcn: a t: t: 10 c: n ,, C' T 

.J .J .J v k.J .. 
b 5 15 10 5 0 35 n 
c 5 20 10 5 0 45 III 

5. koffiehuis 5 15 10 5 0 35 n 

6. disco th eek 15 20 10 5 10 60 IV 

7. hotel: 0 15 5 5 0 25 J 
- met cafe en/of restaurant 15 15 5 5 0 40 1I1 
- met zalenexploitatie 15 15 5 5 10 50 IV 
- met discotheek 15 20 10 5 10 60 JV 

8. ijssalon 
openingstijden: a 3 5 20 0 0 28 I 

b 3 15 20 5 0 43 III 
c 3 20 20 5 0 48 Ul 

9. ontmoetingscentrum 15 15 5 5 5 45 III 

10. restaurant 8 15 5 5 0 33 f[ 

11. zalenexploitatie 15 15 5 5 10 50 IV 

Categorie-indeling: 
- < 30 puoten:categorie I 
- 30 < 40 punten:categorie II; 
- 40 < 50 punten:categorie III; 
- 50 punten en meer: categorie N. 
Indien binnen een recreatie-inrichting sprake is van meerdere bedrijfs-soorten en/of van andere combinaties 
van bedrijfssoorten dan is aangegeven, wordt voor de puntentoebedeling en de categorie-indeling uitgegaan 
van de zwaarste bedrijfssoort. 
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Il TOELICBTING OP DE BEOORDELING 

Bij de beoordeling en de daarmee samenhangende toedeling van punten is per criteriwn waaraan getoetst 
wordt, slechts op een onderdeel getoctst. Indicn mccrderc declcritcria van tocpassing zijn; zijn puntcn 
toebedeeld volgens bet onderdeel met de meeste punten. 
Bij bet toekennen van de punten is er van uitgegaan <lat men in bet algemeen weinig overlast ondervindt van 
inrichtingen waarvan de sluitingstijden ongeveer gelijk.lopen met de openingstijden van wink:els. 
Uitgangspunt daarbij is een openingstijd van maximaal 07 .00 uur tot 19 .00 uur en 1 x per week (op de 
buidige koopavond) tot maximaal 22.00 uur. Deze inrichtingen hebben in de staat bij het 2e criterium: 
bezoekersfrequentie 5 punten toegedeeld gekregen. 
Late openingstijden daarentegen zijn zwaar gewaardeerd: voor openingstijden na 01.00 uur worden 
20 punten toegekend. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht <lat deze bedrijven in zijn algemeenheid een 
forse uitstrating hebben naar de (woon)omgeving. 
Met name discotheken kenmerken zicb door een in bet algemeen hoge bezoe.kersfrequentie gedurende de late 
avonduren en de nacbt. De invloed van een dergelijke inrichting op de omgeving doet zich daarom in 
verhevigde mate voelen. 
Het afzonderlijk verkrijgbaar zijn van alcoholische drank en/of de nadruk in de bedrijfsvoering op de 
verstrekk:ing van alcoholische drank (zeals bij cafe=s) is eveneens zwaar gewaardeerd met 10 punten. De 
invloed van een dergelijke inrichting op de omgeving wordt, naast het komen en gaan van de bezoekers, 
vooral ook veroorzaakt door de combinatie van alcoholgebruik en het regelmatig daarmee sarnenhangeode 
uitbundige gedrag van bezoekers. 
Horeca-inrichtingen, waar alcoholische dranken uitsluitend of in hoofdzaak met ter plaatse bereide 
etenswareo te verkrijgen zijn (zoals restaurants), hebben een minder zware waarde-ring gekregen vanuit de 
ervaring dat in deze bedrijven veel minder alcoholische dranken warden genuttigd dan in bedrijven die in 
bun bedrijfsvoering vooral gericht zijn op de verkoop van alcoholische drank.en. Dit heeft in de invloed naar 
buiten op de omgeving een positief effect. 
Bij een aantal inrichtingen komt bet nogal eens voor dat met name kleine etenswaren en ijsproducten, buiten 
de inrichting worden genuttigd. Bovendien trekken dit soort inrichtingen ook regelmatig publiek aan <lat 
buiten de inrichting rondhangt. Vooral in de late avonduren en >s-nachts vindt bezoek plaats na bezoek aan 
b. v. een biuscoup, na caf6bezoek of na bezoek aan een andere gelegenheid, waar alcoholhoudende draukt:n 
worden geschonken. 
Afhankelijk van de mate waarin bet publiek zich buiten de inrichting ophoudt, gaat daar een zeer negatieve 
invloed vanuit naar de omgeving. Dit punt is daarom redelijk zwaar beoordeeld in de puntentoekenning. 
De veckeersaantrekkende werking doet zicb met name voor bij inrichtingen zoals een 
afhaalwinkel/maaltijdbezorging. Bij boreca die alleen overdag open is, is er hoofdzakelijk vanuit gegaan dat 
deze geen eigenstaodig verkeer veroorzaken. M.a. w. de bezoekers bevinden zich tocb al in de omgeving, b. v. 
voor winkelbezoek. 
Indien naast bezoekers tevens sprake is van bezorgers, dan zijn daarvoor extra punten toebedeeld. 
Conform het bestaande beleid, zoals vastgelegd in o.a. de Nota Horeca Binnenstad, is onderscbeid gemaakt 
in de omvang van een dansgelegenheid middels de oppervlakte van de dansvloer. Het onderscheid ligt bij 
een oppervJakte van meer of minder dan 10 m2. 
In de definitie van de diverse horeca-inrichtingen is aangegeven welke activiteiten gelijkgesteld worden met 
de in de staat van horeca-inrichtingen genoemde horeca-inrichtingen. 




