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Persbericht 

Omgevingsplan Binckhorst Den Haag  

 

Tussentijdse toets omgevingseffectrapport 

 

De Commissie m.e.r. heeft het omgevingseffectrapport voor de Binckhorst in de 

gemeente Den Haag tussentijds getoetst. Zij constateert dat de gemeente al veel 

en nuttig werk heeft verricht voor het opstellen van het rapport. De Commissie 

adviseert voor het vervolg te onderzoeken welke sturingsmogelijkheden de ge-

meente heeft met het omgevingsplan. Onderzoek daarbij wat het (milieu)effect is 

van een hoge mate van sturing met veel harde beleidsregels versus een lage mate 

van sturing, waarbij regels worden losgelaten of flexibel gehanteerd. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeenteraad van Den Haag - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Den Haag wil het gebied Binckhorst ‘transformeren tot een duurzaam en 

hoogwaardig woon-, werk- en leefgebied’. Den Haag wil daarbij voor de Binckhorst zelf 

geen uitgewerkt plan maken en juist particuliere initiatieven laten bepalen hoe het ge-

bied er straks uit gaat zien. Dit sluit aan op de filosofie van de nieuwe Omgevingswet 

die over een aantal jaar in werking treedt. De gemeente kiest er daarom voor geen 

bestemmingsplan, maar een omgevingsplan op te stellen. Voordat de gemeenteraad 

een besluit neemt worden de (milieu)gevolgen van dit plan onderzocht in een omge-

vingseffectrapport. 

De gemeente heeft de Commissie gevraagd dit rapport tussentijds te toetsen en te ad-

viseren over de verdere uitwerking. 

 

Het advies 

Het rapport geeft al een goed beeld van de fysieke leefomgeving en het gemeentelijk 

beleid. De Commissie adviseert deze informatie te bundelen in integrale thema´s zoals 

stedenbouw, mobiliteit, economie, duurzaamheid en leefomgeving. Deze thema’s vor-

men een goed hulpmiddel bij het opstellen van het beoordelingskader waarmee in de 

uitvoeringsfase kan worden bepaald of een particuliere initiatief past bij de doelen voor 

het gebied de Binckhorst. De gemeente kan op basis van deze doelen ook haar moni-

toringsprogramma inrichten, zodat straks ´gemeten´ kan worden in hoeverre de doelen 

worden behaald of dat bijsturing nodig is. 

 

De Commissie adviseert ook te onderzoeken welke sturingsmogelijkheden de ge-

meente heeft met het omgevingsplan. Onderzoek wat het (milieu)effect is van een hoge 

mate van sturing met veel harde beleidsregels (iets mag wel of niet) versus een lage 

mate van sturing (regels loslaten of flexibel hanteren). Hiermee kan de gemeente straks 

een weloverwogen keuze maken in het omgevingsplan. Dit sluit ook aan bij het gedach-

tegoed van de nieuwe omgevingswet. Daarbij staan de doelen en effecten van een plan 

in de fysieke leefomgeving centraal en niet de vraag of een initiatief wel mag. 
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