
9 februari 2023 
 

Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76. 
 

Persbericht 

 
 
Werk samenhang ruimtelijke en sociale ingrepen 
beter uit voor Den Haag Zuidwest 
 
Werk de samenhang tussen ruimtelijke en sociale ingrepen beter uit voor Den 

Haag Zuidwest. Dat is noodzakelijk voor een goed inzicht in de milieueffecten van 

de Structuurvisie Zuidwest. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrappor-

tage in haar advies over dit rapport. De gemeente Den Haag had de Commissie 

gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Den Haag wil Zuidwest (Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust-Vrederust en 

Zuiderpark en de Uithof) vernieuwen om de leefbaarheid te verbeteren. Het plan is om 

oude woningen te vervangen door nieuwe woningen en ook woningen bij te bouwen. 

Voordat de gemeenteraad besluit over de structuurvisie, zijn de milieugevolgen van het 

plan onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie adviseerde eerder om de 

effecten van sloop, nieuwbouw en renovatie op mensen goed in beeld te brengen. 

Daarna heeft de gemeente het MER aangevuld en de Commissie opnieuw om advies 

gevraagd.  

 

Het rapport gaat nu in op de aanlegfase, die lange tijd kan duren en hinder veroorzaakt. 

Het is daardoor duidelijker dat er nu al gezondheidsproblemen zijn in Zuidwest en dat 

door de uitvoering van de plannen het aantal vierkante meters groen per woning ach-

teruitgaat. Het rapport verwijst ook beter dan eerst naar het sociaal programma.  

 

Eerder sprak de Commissie haar zorg uit dat het verband tussen de ruimtelijke ingrepen 

en het sociaal programma voor Zuidwest onvoldoende duidelijk is. Dat is belangrijk om-

dat de gemeente sociale doelen stelt, waarvoor deze structuurvisie de ruimtelijke basis 

legt. Het aangepaste rapport maakt nog niet duidelijk of de sociale doelen gehaald kun-

nen worden met de maatregelen in de visie en het sociaal programma samen. Ook is 

niet helder welke maatregelen nog nodig zijn om de doelen voor gezondheid en groen 

te halen.  

 

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport nog onvoldoende informatie bevat om 

een besluit te kunnen nemen over de structuurvisie Den Haag Zuidwest waarin het mi-

lieubelang volwaardig wordt meegewogen. Ze adviseert het rapport aan te passen voor-

dat de raad besluit over de Structuurvisie.  

 

----------------------------------------------------------- 

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. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3548
http://www.commissiemer.nl/

