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Inleiding en afbakening
De structuurvisie Den Haag 2020 Wéreldstad aan Zee is op 17 november 2005 vastgesteld door de
gemeenteraad. Daarbij is afgesproken in 2012 te bezien of de bevolkingsontwikkeling aanleiding
geeft tot een aanpassing van de groeiambities van de structuurvisie. Besloten is “in te stemmen met
de ambitie van de geprognostiseerde groei naar 505.000 inwoners in 2020 en in 2012 nader te
bezien of/en in hoeverre een doorgroei naar 515.000 inwoners mogelijk en wenselijk is”. In het
coalitieakkoord is dit als volgt vertaald: “Zoals afgesproken wordt de structuurvisie in 2012
geëvalueerd. Daarbij worden ondermeer de groeistrategie en de ambities bekeken in het licht van
de actuele situatie”. Met deze evaluatie wordt uitvoering gegeven aan deze afspraak.
De structuurvisie, zoals vastgesteld door de raad bestaat uit twee delen: het hoofdrapport en een
achtergrondendocument. Daarnaast was er ook nog een rapport met bijlagen, waarin onder andere
alle inspraakreacties zijn opgenomen. Direct ná vaststelling van de structuurvisie is gewerkt aan de
uitwerking van de visie. Daartoe is een notitie ‘Wéreldstad aan Zee: Van visie naar beleid’ opgesteld
waarin de gekozen ontwikkelingsstrategie uit de structuurvisie nader is uitgewerkt. Daarop is het
traject van het opstellen van masterplannen voor de verschillende ontwikkelingsgebieden gestart.
De evaluatie heeft betrekking op de structuurvisie zelf. De uitwerking van de structuurvisie in de
verschillende masterplannen kan natuurlijk niet los worden gezien van de structuurvisie, maar de
masterplannen zelf zijn formeel geen onderwerp van deze evaluatie. Wel zal wanneer nodig
illustratief gebruik worden gemaakt van de resultaten van de masterplannen. Ook de notitie Van
visie naar beleid maakt geen deel uit van de evaluatie.
Het voorliggende evaluatierapport bevat de bevindingen die uit de evaluatie naar voren zijn
gekomen. Hierin staat beschreven wat de doelstellingen van de structuurvisie waren en wat er tot
dusver bereikt is. Daarnaast staat beschreven welke veranderingen er in de context zijn
opgetreden. Afgesloten wordt met de conclusies die op basis van de resultaten en veranderingen in
de context getrokken kunnen worden.
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Ambitie ‘Wéreldstad aan Zee’

Met de structuurvisie Den Haag 2020, Wéreldstad aan Zee, heeft Den Haag na lange tijd een heldere,
stadsbrede visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag vastgesteld. Daarbij is nauw
samengewerkt met maatschappelijke organisaties en marktpartijen, buurgemeenten en bewoners.
De belangrijkste doelstellingen uit de structuurvisie zijn samengevat in de titel ‘Wéreldstad aan
Zee’ en betreffen het verder uitbouwen van het profiel van Den Haag als internationale stad van
vrede en recht, het beter benutten van de unieke ligging aan zee en binnenstedelijke verdichting
gericht op het faciliteren van de verwachte bevolkingsgroei en een toenemend aantal
arbeidsplaatsen. Concreet is dit vertaald in de opgave 30.000 woningen en 30.000 arbeidsplaatsen
aan de stad toe te voegen voor 2020. Om de hoge binnenstedelijke ambitie te kunnen realiseren zijn
verbeteringen in openbaar vervoer en autobereikbaarheid en in aanwezigheid en toegankelijkheid
van het regionaal groen als randvoorwaarden opgenomen.
De Wéreldstad aan Zee heeft vier grote troeven:
 Internationale stad: Den Haag geniet wereldfaam en komt regelmatig in het wereldnieuws
dankzij de belangrijke internationale organisaties van recht en vrede in de stad. Rondom
de rechts- en bestuursorganen is inmiddels een indrukwekkend cluster van NGO’s en
kennisinstellingen ontstaan. Ook internationale bedrijven voelen zich thuis in dit milieu.
 Stad aan zee: Den Haag maakt gebruik van de unieke ligging aan zee en trekt de zee als het
ware de stad in, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteiten van het duin- en
kustmilieu.
 Multiculturele stad: Een grote verscheidenheid aan culturen, leefstijlen, interesses,
opleidingsniveaus en inkomens maken Den Haag interessant en de plek bij uitstek waar
nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. In een geslaagde multiculturele stad doet iedereen
mee en is het onderscheid tussen allochtoon en autochtoon niet meer relevant.
 Monumentale residentie: Den Haag heeft een geschiedenis van meer dan 750 jaar. Als zetel
van het landsbestuur, het staatshoofd en corps diplomatique is de stad uitgegroeid tot een
monumentale residentie. De cultuurhistorische waarden spelen een volwaardige rol in de
ruimtelijke veranderingsprocessen die de stad ondergaat.
Voor de gebiedsuitwerking en realisatie van de opgaven is een ontwikkelingsstrategie gekozen,
waarbij integrale gebiedsontwikkeling voor negen ontwikkelingsgebieden centraal stond. Verder
natuurlijk de doorwerking in divers sectoraal beleid, in (boven)regionale beleidstrajecten en
specifieke uitwerkingen (o.a. nota dakopbouwen en verdichtingsnota).
De structuurvisie Den Haag 2020 is door de raad vastgesteld als richtinggevend beleidskader en
heeft niet de wettelijke status van structuurvisie in de zin van de nieuwe Wro,
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Financieel-economisch
Het meest op het netvlies staan natuurlijk de financieel-economische ontwikkelingen van de
afgelopen jaren die de context voor stedelijke ontwikkeling in belangrijke mate hebben gewijzigd.
De financiële crisis van 2008 leidde tot een stagnatie in de woningmarkt en het instorten van de
kantorenmarkt en tot grote bezuinigingen bij het rijk en bij gemeenten. De financieringsstructuur
van gebiedsontwikkeling kwam daarmee onder druk te staan, Die context dwingt om prioriteiten te
stellen en te faseren. In de jaarlijkse programmeringscyclus van het IpSO is het bouwprogramma al
enkele jaren geleden getemporiseerd en is als nadere focus voor gebiedsontwikkeling de centrale
zone aangewezen. Daarnaast wordt ingezet op verdere versterking van de krachtwijken.
De financiële crisis is uitgemond in een nog steeds voortdurende economische recessie, die veel
verder gaat dan conjuncturele schommelingen en structuurveranderingen noodzakelijk maakt.
Deze crisis heeft structurele gevolgen en leidt tot een gewijzigde aanpak van gebiedsontwikkeling
met een andere rol en positie van ontwikkelaars, beleggers en van de gemeente. Die laatste rol is
minder actief en ontwikkelend, en meer regisserend en faciliterend van aard, met meer ruimte voor
particulier initiatief. Er ontstaat een nieuwe balans tussen vraag en aanbod. Dit vraagt om een
andere functie en invulling van beleid en instrumentarium, met andere typen uitspraken,
ontwikkelstrategieën en detailniveau. De ontwikkelingsstrategie in de huidige structuurvisie is
financieel niet meer adequaat.
Stedelijke renaissance
Minder acuut dan de financieel-economische ontwikkeling, maar waarschijnlijk nog fundamenteler,
is de trend van metropoolvorming. Steden worden steeds belangrijker als motor van de nationale
economie. De stad moet daarom juist ook voor bedrijven (de belangrijkste werkgevers, ook in Den
Haag) aantrekkelijk zijn. De concurrentie tussen steden of stedelijke regio’s om hoogopgeleide
werknemers en toonaangevende bedrijven wordt al maar heviger. Kennis en creativiteit zijn
daarbij de pijlers van de moderne economie. Juist dit type economie gedijt het beste in de stad.
Kennisintensieve bedrijvigheid vormt een belangrijke drijver voor de economische ontwikkeling.
Die oriënteert zich in toenemende mate op vestigingsplaatsen waar kenniswerkers graag wonen:
een attractieve stad. Met de structuurvisie heeft Den Haag er duidelijk voor gekozen om een
dergelijke stad te willen zijn. Met het onderscheidende profiel van internationale stad van vrede &
recht levert Den Haag een belangrijke bijdrage aan een Nederland dat in economisch opzicht
internationaal concurrerend kan blijven. Deze fundamentele keuzes vormen de basis voor een
vitale economie met een voldoende brede en diverse werkgelegenheidsstructuur, met banen voor
alle delen van de bevolking. Met de structuurvisie is ingezet op het benutten en versterken van de
bestaande kwaliteiten en het bieden van een aantrekkelijke leefkwaliteit (‘quality of life’) als
noodzakelijke randvoorwaarden voor kwalitatieve groei.
Naar de toekomst toe is een voldoende mate van stedelijkheid noodzakelijk om een uitstekende
leefkwaliteit te kunnen bieden. Het voorzieningenaanbod en de (internationale) bereikbaarheid
hangen nauw samen met de mate van stedelijkheid. Van belang is dat de stad van binnenuit groeit,
dat er ruimte is voor economische ontwikkeling en dat er ook binnenstedelijk gebouwd wordt. In
de eerste jaren na de vaststelling van de structuurvisie was er scepsis vanuit verschillende partijen
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en overheden over de ambitie voor binnenstedelijk bouwen van Den Haag en de Zuidvleugel.
Inmiddels zijn de meeste partijen in het veld van de stedelijke ontwikkeling het er over eens dat
binnenstedelijk bouwen de toekomst heeft. Onderzoek toont aan dat de kosten voor
binnenstedelijk bouwen hoog zijn. Maar het realiseren van een nieuwe generatie uitleglocaties met
bijbehorend netwerk van infrastructuur is nog duurder dan binnenstedelijk bouwen. Het is een
uitdaging om een antwoord te vinden op de vraag hoe binnenstedelijk verdichting marktgericht
vorm kan krijgen bij afnemende rijksbijdragen.
Groei van de grote steden en stedelijke regio’s is een trend die wereldwijd waarneembaar is. De
economie concentreert zich in stedelijke regio’s en voor het eerst in de geschiedenis woont meer
dan de helft van de wereldbevolking in steden. Uit de twee recentelijk gepubliceerde prognoses,
Primos prognose 2011 van WWI en de Pearl prognose 2011 van BZK blijkt dat, voor de korte en de
lange termijn, de Randstadprovincies blijven doorgroeien. En daarbinnen vooral Amsterdam,
Utrecht, Den Haag en Leiden. Tussen 2010 en 2025 groeit de bevolking in de Randstadprovincies
naar verwachting met 700.000 en het aantal huishoudens met ruim 400.000. Een groot deel van de
bevolkingsgroei vindt plaats in de grote steden. Voorwaarde voor deze groei is dat zowel op korte
als op langere termijn in en rond die steden voldoende werk is te vinden en dat de lokale
woningbouwproductie en de kwaliteit daarvan aansluit op de behoefte. Of de groeipotentie binnen
de gemeentegrenzen van Den Haag neerslaat, wordt bepaald door het voorzieningenniveau en de
leefkwaliteit van de stad. Het aanbod van woningen, werkgelegenheid en leefmilieus is daarbij van
doorslaggevend belang. Een onzekere factor in de bevolkingsgroei is de migratie, in het bijzonder
de arbeidsmigratie uit Oost- en Zuid-Europa. Deze groepen komen vooral af op een gunstig
economische klimaat; vullen gaten in de arbeidsmarkt op en benutten de kwaliteit van steden als
sociaal-economische ladder. (Arrival city)
Naast de potentie van steden om te groeien verandert ook het gebruik. De invloeden van de digitale
economie en het nieuwe werken hebben tot gevolg dat het ruimtegebruik en de ruimtelijke relaties
aan het veranderen zijn. Ook de belangrijkste vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, zoals
klimaat, energie, voedselproductie, biodiversiteit en voorraden worden manifest in de stad. De
belangrijkste opgaven van de 21ste eeuw komen samen in de stad. Nieuwe functies, nieuwe
bedrijven en nieuwe inwoners hebben ruimte nodig. Hiervoor moeten steden zich op een nieuwe
manier gaan ontwikkelen. Benutten van nu inefficiënt ruimtegebruik biedt een oplossingsrichting.
Juridisch
Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) van kracht. Deze wet stelt het verplicht
voor elke gemeente om voor haar grondgebied een structuurvisie vast te stellen die actueel is,
gebiedsdekkend en qua vorm- en procesvereisten voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen. Volgens
de wet moet iedere gemeente voor 1-1-2013 een actuele structuurvisie vastgesteld te hebben.
Echter, er staat geen sanctie op het niet actualiseren van de structuurvisie.
Het kabinet werkt momenteel aan de vereenvoudiging en bundeling van het omgevingsrecht. Dit
leidt tot een Omgevingswet, die onder andere de huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro) vervangt.
Naar verwachting zal deze nieuwe wet in 2014 of 2015 in werking treden. Volgens de huidige
inzichten wordt in de Omgevingswet het instrument Omgevingsvisie opgenomen (vergelijkbaar
met de huidige regeling voor de structuurvisie) die voor rijk en provincie verplicht wordt gesteld
en voor de gemeenten facultatief..
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Politiek-bestuurlijk
Het rijk heeft het nationale belang van een heel aantal ruimtelijk fysieke ontwikkelingen
gedecentraliseerd. ‘De stad’ is de afgelopen jaren gedegradeerd op de Rijksagenda. Dit heeft grote
invloed op de positie van steden. De provincies hebben meer bevoegdheden gekregen, vooral op
het gebied van ruimtelijke ordening en economie. Het decentraliseren van verantwoordelijkheden
door het rijk op het gebied van wonen heeft negatieve gevolgen voor de beschikbare budgetten
voor met name het regionaal groen, de wijkenaanpak en het binnenstedelijk bouwen. Het aflopen
van het ISV heeft tot gevolg dat de wijze waarop herstructurering tot nu toe plaats vond op houdt te
bestaan. Dit noodzaakt tot het vinden van nieuwe, slimme oplossingen. Naast
decentralisatietendenzen vindt ook opschaling plaats. Met name de toekomst van WGR+ regio’s en
de ontwikkelingen in het dossier Metropoolregio RDH zorgen voor nieuwe verhoudingen in het
ruimtelijke domein van Den Haag en omgeving. Door het CPB is het huidige en toekomstige belang
van steden voor Nederland scherp belicht.
3.2

Nieuw beleid
Bij de vaststelling van de structuurvisie is voorgesteld de ingezette koers verder uit te werken in
sectorale beleidsnota’s. Behalve nadere uitwerkingen, bijvoorbeeld in de Agenda voor de Haagse
Verdichting (2009) is er ook sprake van sectorale beleidsnota’s met accentverschuivingen op basis
van nieuwe inzichten. De nadruk in die sectorale beleidsnota’s is sterker komen te liggen op de
kwaliteit van het aanbod dan de programmering van aantallen. Daarnaast is de rol van de gemeente
veranderd en meer divers geworden, waarbij naast acteren en regisseren een sterkere nadruk is
komen te liggen op het faciliteren. Tot slot is de ruimtelijke focus voor de korte termijn beperkt,
waarbij ontwikkelingen in de Centrale Zone prioriteit hebben boven ontwikkelingen elders in de
stad.
Agenda voor de Haagse Verdichting
De Agenda voor de Haagse Verdichting biedt een leidraad voor binnenstedelijke verdichting in Den
Haag tot 2020. Onder meer is per gebied aangegeven welke vormen van verdichting daar denkbaar
zijn en welke kaders en randvoorwaarden gelden bij verdichting. Er zijn vier
verdichtingcategorieën te onderscheiden. Allereerst zijn er gebiedsontwikkelingen waarbij
verdichting en hoogbouwclusters bijdragen aan de gewenste ambities. Daarnaast zijn er
gebiedsontwikkelingen waarbij verdichting via bebouwing tot 50 meter mogelijk is en waar
incidentele hoogbouw op specifieke plekken denkbaar is. Ten derde de gebiedsontwikkelingen
waarbij verdichting via bebouwing tot 50 meter in een bijzondere setting mogelijk is. Tenslotte
gelden voor het overige deel van de stad de stadsbrede beleidskaders waarbij geen sprake is van
grote gebiedsontwikkelingen.
Woonvisie 2009-2020
De Woonvisie 2009-2020 zet in op het faciliteren van groei met een focus op midden- en hogere
inkomensgroepen. Daarbij wordt aangegeven dat het wenselijk is de natuurlijke aanwas en trek
naar de stad te faciliteren. In oktober 2011 is de Commissie Ruimte geïnformeerd over de
voortgang met een brief waarin de strategische agenda voor het woonbeleid voor de komende
jaren uiteen gezet is. De boodschap daarin is dat de uitgangspunten uit de woonvisie overeind
blijven, maar dat de ambities op een aantal terreinen (tijdelijk) worden teruggeschroefd. Zo is de
jaarlijkse nieuwbouwproductie bijgesteld naar 1.500 woningen per jaar. Ondanks stagnatie op de
woningmarkt, wordt vooral gezocht naar kansen en mogelijkheden. De bouw van een groot aantal
studentenwoningen is bijvoorbeeld een opsteker. Maar ook de aangepaste programmering rond
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Vroondaal is een voorbeeld van het zoeken naar (andere) kansen en mogelijkheden om tot een
goede ontwikkeling van dit gebied te komen. De komende jaren wordt vooral ingezet op het
uitbreiden en versterken van centrumstedelijk wonen en groenstedelijk wonen. Een groot deel van
de ambities bevindt zich in de flanken van de stad (Erasmusveld, Vroondaal, Kijkduin).
Citymarketingvisie
De Citymarketingvisie 2011-2015 bestendigt de lijn die is ingezet in 2009. In deze visie is de
kernpositionering van Den Haag als ‘Internationale stad van Vrede en Recht’ vastgelegd. Tot en met
2015 ligt de nadruk op het uitbouwen van deze kernpositionering. De kwaliteitsbeleving zal de
komende jaren de kernpositionering van Den Haag gaan ondersteunen. De hoge kwaliteit van leven
geeft mensen het extra duwtje in de rug om in Den Haag te blijven of te gaan wonen, werken,
studeren of recreëren.
Economische visie
In 2011 is de Economische visie door de raad vastgesteld. De visie sluit aan bij de ambities van de
structuurvisie. “Quality of life” is een centraal begrip in de visie om de economische ontwikkeling
van de stad te bevorderen. Er wordt prioriteit gegeven aan het aantrekken van internationale
bedrijven en instellingen, het aantrekken van kenniswerkers, meer economie in de wijken (ruimte
voor kleinschalig, ambachtelijk ondernemerschap), het aantrekken van congressen en een focus op
het vergroten van toeristische bestedingen in Centrum en Scheveningen. De ruimtelijke focus van
de Economische visie ligt op het Centrum, de Internationale Zone en Scheveningen als
ontwikkelingsgebieden binnen de centrale zone. Economische ontwikkeling van de A4/Vlietzone en
transformatie van de Binckhorst hebben geen prioriteit.
Het bevorderen van het innovatieve cluster Veiligheid en het verduurzamen van de economie zijn
elementen die aanvullend zijn op de ambities uit de structuurvisie. De economische visie is van
2011 en speelt dus al meer in op de faciliterende rol van de gemeente bij de ontwikkeling van de
stad, inspelend op kansen en initiatieven van uit de markt. Het creëren van banen vormt de
drijfveer. De raad heeft bij haar besluitvorming expliciet de ambitie geformuleerd te willen komen
tot een netto groei met 15.000 banen tussen 2011 en 2020. Daarmee wordt feitelijk de opgave
vanuit de Structuurvisie (30.000 banen groei tussen 2005 en 2020) herbevestigd. In de
Economische Visie is als uitgangspunt vastgesteld dat het van belang is als gemeente voor de
ruimtelijke-fysieke ontwikkeling van de stad, ook in te zetten op netwerken, accountmanagement,
dienstverlening en daarnaast de samenhang en spin-off te zoeken met sociale factoren.
Kantorenstrategie
Begin 2010 is de Kantorenstrategie 2010-2030 vastgesteld. Een belangrijk uitgangspunt is dat de
gebruiker centraal staat. De eerste tekenen van een veranderende kantorenmarkt zijn zichtbaar.
Vraagramingen zijn naar beneden bijgesteld en terughoudendheid met betrekking tot nieuwbouw
is betracht. Er worden geen nieuwe contracten meer gesloten met ontwikkelaars zonder dat er een
eerste gebruiker is en lopende projecten en locaties worden eerst afgemaakt. Dit heeft tot gevolg
dat ontwikkelingen in de gebieden Internationale Zone, Hollands Spoor, Beatrixkwartier, Prins
Willem-Alexanderkwartier en Den Haag Centraal prioriteit hebben boven ontwikkelingen elders in
de stad. Daarnaast wordt door middel van de ‘Taskforce omzetting kantoren’ gestuurd op de
functiewijziging van 30.000 m2 structureel leegstaande kantoorruimte.
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Momenteel wordt gewerkt aan de Kantorenstrategie Haaglanden 2012-2020. De strategie richt zich
op het terugdringen van het huidige overaanbod aan vierkante meters op regionale schaal. Ook legt
de strategie een nadruk op een selectieve beperking van nieuwbouwplannen voor kantoren. Verder
identificeert de kantorenstrategie kansen voor versterking en duurzame groei in de daarvoor in
aanmerking komende kantoorgebieden en –sectoren. Voor Den Haag betekent dit dat er nog meer
nadruk komt te liggen op de sterke en succesvolle kantorenclusters. Kansarme locaties en gebieden
komen in aanmerking voor transformatie.
Haagse Nota Mobiliteit
De Haagse Nota Mobiliteit, die in 2011 is vastgesteld, beschrijft de benodigde verkeerssystemen
van Den Haag in 2020 passend bij de ambities van de Structuurvisie: Wéreldstad aan Zee.
Inhoudelijk heeft de structuurvisie als basis gediend bij het vormgeven van de HNM. Zo zijn
investeringen in fietsverbindingen, Randstadrail lijn 1, 9 en 11, de Rotterdamsebaan en de A4passage hierin opgenomen. De Internationale Ring is wel opgenomen, maar heeft minder prioriteit
gekregen. De randvoorwaarde ‘verbetering van de bereikbaarheid‘ en verbetering woon- en
leefklimaat om de binnenstedelijke verdichting te kunnen realiseren zijn in de HNM concreet
uitgewerkt. Dit heeft naast de reistijdnorm van 45 minuten in de Zuidvleugel van de Randstad
geleid tot een reistijdnorm van 20 minuten in Den Haag. De belangrijkste economische gebieden
van de stad moeten vanaf de belangrijke stadsentrees binnen die tijd bereikbaar zijn. Tegelijkertijd
wordt er voor gezorgd dat in de woonwijken het leefklimaat centraal staat. Veiligheid en voldoende
parkeergelegenheid staan daarbij voorop. Om de gewenste groei van werkgelegenheid en de
bevolkingsprognoses in de stad te kunnen faciliteren zal een groot deel van die groei vooral door
het OV en de fiets moeten worden opgevangen.
Kadernota openbare ruimte 2012
De nieuwe Kadernota openbare ruimte 2012 (15 mei 2012 door het college vastgesteld) bestendigt
de keuze uit de structuurvisie voor een uitbereiding van het areaal openbare ruimte op het
kwaliteitsniveau ‘Hofstadkwaliteit’. De nota volgt hier besluitvorming van de Masterplannen
Kijkduin en Scheveningen en de Nota van Uitgangspunten Internationale Zone. Verder wordt
vastgehouden aan de kwalitatieve ambities met betrekking tot de openbare ruimte, maar worden
er nieuwe wegen voorgesteld om de ambities te realiseren.
Kadernota Duurzaam Den Haag
Het college heeft de energiedoelstelling uit de kadernota Duurzaam Den Haag van 2009
aangescherpt. De ambitie is erop gericht dat Den Haag in 2040 energieneutraal is. 80 % van de CO2
uitstoot komt van het wonen en werken, 20% van verkeer. Samenwerking met alle relevante
partijen uit de stad is cruciaal. Van duurzame groei is sprake als met de triple P benadering de
people, planet en profit-aspecten in balans zijn. Integraal samenwerken is de uitdaging. De nieuwe
Omgevingswet integreert stedelijke ontwikkeling en milieu.
Duurzaamheid is uitgangpunt bij alle gemeentelijke werkzaamheden. De gemeente verwacht dit
ook van de partners in de stad. Een duurzaamheidscentrum gaat hiertoe stimuleren en inspireren.
Daarnaast roept de gemeente burgers en bedrijven op tot innovatieve ideeën, stimuleert
energiebesparing in de bestaande woningen en gebouwen met subsidie op dak-, vloer- en
glasisolatie, plaatst zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en breidt warmtedistributie uit en
verduurzaamt deze.
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Nieuwbouw, hoewel door de crisis getemporiseerd, biedt kans tot volledige duurzame nieuwbouw.
Den Haag voert prestatiegericht duurzaam bouwen beleid met het instrument GPR. Nieuwe
woningen moeten minimaal een GPR 7 en nieuwe kantoren minimaal GPR 8 hebben.
In de bestaande bouw is dit lastiger, maar met slimme transformatie en energietransitie niet
onmogelijk.
Dit moet ook leiden tot een duurzamere economie. Zo biedt de nieuwe boulevard het hoofd aan de
zeespiegelstijging én stimuleert de strandeconomie. De ligging aan zee, de kennisomgeving en de
internationale allure van Den Haag maakt de stad aantrekkelijk voor internationale bedrijven en
initiatieven juist ook op het gebied van duurzaamheid.
Stedelijk & regionaal groen
Op het gebied van stedelijk groen is, deels parallel aan het opstellen van de structuurvisie, deels
daarna beleid gemaakt voor het groen in de stad. De beleidsnota ‘Groen kleurt de Stad’ en de nota
Ecologische Verbindingszones consolideren de ambities met betrekking tot behoud en
ontwikkeling van groen in de stad. Dit is te meer van belang, daar de binnenstedelijke
verdichtingsopgave uit de structuurvisie de kwaliteit van het aanwezige groen in de stad cruciaal
acht.
Op regionaal niveau is in 2009 het groenbeleidsplan Haaglanden opgesteld die de ambities op het
gebied van gebruik en bereikbaarheid van regionaal groen faciliteert, door twee grote regionale
landschapsparken, groenblauwe recreatieve schakels en door de instelling van een regionaal
groenfonds.
Sociaal-economische agenda Den Haag 2020
In de structuurvisie werd de behoefte aan een sociale visie op de stad onderkend. Voortbordurend
op het collegeprogramma ‘Meedoen’ en de discussienotitie ‘Mensen maken de stad’ is daarom een
sociaal-eceonomische agenda opgesteld. Samen met de structuurvisie, de de krachtwijkenaanpak
vormt de sociaal-economische agenda een investeringsdriehoek gericht op een ontwikkeling van de
stad in sociaal, economisch en ruimtelijk opzicht. Deze agenda is het richtinggevende kader voor
het sociaal-economische beleid van de stad en vormt het kader voor vier opgaven die een impuls
moeten geven aande sociaal-economische ontwikkelingen in Den Haag. Kernachtig uitgedrukt zijn
de vier opgaven:
- iedereen doet mee (vergroten maatschappelijke en economische participatie);
- binden en boeien (behoud middengroepen, aantrekken talentvolle nieuwkomers);
- economie met energie (ondernemersvriendelijke stad, acquisitie, regionale samenwerking),
- Den Haag met stip op de kaart (cultuur, sport, evenementen, Vrede&Recht)
3.3

Planhorizon
De planhorizon van de huidige structuurvisie is 2020. Diverse sectorale beleidsnota’s hebben een
planhorizon tot 2030. Ook bij de uitwerking van de structuurvisie in masterplannen voor de
ontwikkelingsgebieden werd al rekening gehouden met een doorloop tot 2030.
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Analyse resultaten

4.1

Afbakening van het onderzoek
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De evaluatie is toegespitst op de belangrijkste thema’s van de structuurvisie. Per thema is
uiteengezet hoe de praktijkresultaten zich verhouden ten opzichte van de gestelde doelen en
opgaven. Zover mogelijk en zinvol gebeurt dit op basis van kwantitatieve parameters, aangevuld
met kwalitatief onderzoek dat meer beschrijvend van aard is. Belangrijk is de afbakening van het
onderzoeksgebied. De structuurvisie is door de gemeenteraad vastgesteld in 2005. Er is toen geen
afspraak gemaakt hoe de evaluatie zal plaatsvinden en voor welke jaren er onderzoek wordt
verricht. Om zo duidelijk mogelijk patronen te herkennen wordt er gebruik gemaakt van
onderzoeksgegevens uit meerdere jaren. Dit verschilt per thema en is afhankelijk van de
beschikbare informatie.
De opmerking moet gemaakt worden dat de structuurvisie nu halverwege haar planperiode van
2020 is en dat een structuurvisie als deze bovendien een doorwerking heeft op de korte,
middellange en lange termijn en dat dus nog maar een deel van de resultaten concreet zichtbaar is
in de stad. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van Scheveningen Haven. Daar is een deel van de
ambitie al gerealiseerd en concreet te bewonderen, zoals het nautisch centrum, maar er is ook een
belangrijk deel dat zich op dit moment nog in de voorbereidingsfase bevindt.
4.2

Ruimtelijke en beleidsmatige ambities
In deze paragraaf zijn de doelstellingen uit de structuurvisie per thema gespecificeerd en is
aangegeven welke feitelijke en cijfermatige ontwikkelingen zichtbaar zijn. Een onderbouwing van
feiten en cijfers is in de bijlagen opgenomen. Vervolgens is beschreven welke bevindingen hieruit af
te leiden zijn.

a.

Internationaal profiel
Doelstellingen
De structuurvisie levert een bijdrage aan het versterken van het internationale profiel van Den
Haag. Het bieden van topkwaliteit en goed gastheerschap zijn cruciaal om als internationale stad
concurrerend te zijn in de wereld. Hieraan wordt invulling gegeven door ruimte te reserveren (in
de internationale zone) voor nieuwe instellingen en nieuwe topvoorzieningen aan te trekken.
Feiten & cijfers
Sinds de vaststelling van de structuurvisie is een aantal belangrijke stappen gezet waardoor het
internationale profiel van Den Haag is versterkt. Allereerst is het internationaal onderwijs,
kwantitatief en kwalitatief sterk gegroeid. De Haagse Campus is nu een volwaardige faculteit van
de universiteit Leiden met enkele honderden studenten. Binnenkort wordt de vierde
vestigingslocatie in Den Haag geopend. Nieuwe loot is de University College, waarvoor de
nieuwbouw op het Anna van Buerenplein bestemd is. De verwachting is dat de faculteit de
komende jaren verder doorgroeit tot ongeveer 2500 studenten. Daarnaast heeft ook het
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Het internationale profiel is de afgelopen periode verder verbreed
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middelbaar onderwijs versterking gekregen door de komst van de Europese School die een locatie
heeft gevonden in de Internationale Zone.
Het internationale profiel is ook versterkt met een toename van het aantal instellingen in het
cluster ‘Vrede en Recht’. Een aantal internationale instellingen die cruciaal zijn voor het
internationaal profiel heeft de gemeente blijvend aan de stad kunnen binden. In 2011 is het nieuwe
hoofdkantoor voor Europol opgeleverd. Voor Eurojust wordt gewerkt aan een plan voor een nieuw
gebouw aan de Jan Willem Frisolaan. Het Internationaal Strafhof krijgt een nieuwe permanente
huisvesting op het terrein van de Alexanderkazerne. Het Institute for Global Justice is opgericht en
een NGO-verzamelgebouw is ontwikkeld. Met The Hague Security Delta is de veiligheidssector op
de kaart gezet. Met de herinrichting van het World Forum gebied wordt een belangrijke impuls
gegeven aan de kwaliteit van de openbare ruimte in het hart van de Internationale Zone.
Een derde graadmeter voor de versterking van het internationale profiel is de betekenis van
internationale organisaties voor de Haagse werkgelegenheid. Deze is sinds de vaststelling van de
structuurvisie fors toegenomen. Dit komt tot uiting in de cijfers van de werkgelegenheid en
economische toegevoegde waarde. Tussen 2004 en 2010 is zowel de directe als indirecte
werkgelegenheid gegroeid. Ook in de omgeving van Den Haag zijn veel internationale organisaties
gevestigd. De toename van het aantal banen in de regio is echter minder dan in Den Haag. Er is
sprake van verdergaande concentratie van werkgelegenheid, en dan vooral de directe
werkgelegenheid, van internationale organisaties binnen Den Haag. Het aandeel van de
internationale organisaties in de werkgelegenheid is fors toegenomen. Naast werkgelegenheid
leveren de internationale organisaties ook toegevoegde waarde in economische zin.
Figuur 1. Directe en indirecte toegevoegde waarde van internationale
organisaties in Den Haag en de overige regio Den Haag (in mln. euro’s)
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Tot slot is gekeken naar het aantal buitenlandse gasten. Dat is ruim toegenomen ten opzichte van
2005, maar ligt onder de piek van 2007. De gemiddelde verblijfsduur van buitenlandse gasten is
gedaald naar 1,8 dagen en ligt daarmee onder het niveau van 2005.
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Diverse ontwikkelingen zorgen er voor dat Haag beter gebruik maakt van haar ligging aan zee
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Bevindingen
Met de structuurvisie heeft het profiel van internationale stad van vrede en recht, zoals in de
negentiger jaren geleidelijk opgebouwd ook ruimtelijk een gezicht gekregen en wordt er meer
gestuurd op het uitbouwen van dat profiel. Dat is een goede, scherpe en fundamentele keuze
geweest. De internationale sector (overheid en bedrijfsleven) levert nu een belangrijke bijdrage aan
de economische ontwikkeling van stad en regio. Het profiel is onderscheidend en vormt een unique
selling point. Met de structuurvisie is gestructureerd aangegeven – ook richting strategische
partners zoals het rijk – dat we het internationale profiel en de komst van internationale
organisaties belangrijk vinden. Dit hebben we vertaald naar plannen, projecten en investeringen in
de stad. Daarnaast worden met het programma De Haagse Brug evenementen in de stad voor
Hagenaars en expats georganiseerd en worden bewoners geïnformeerd over hun internationale
stad. Sturen op het internationale profiel van Den Haag heeft zijn vruchten afgeworpen en is een
succesvolle strategie gebleken.

b. Benutting ligging aan zee
Doelstellingen
Den Haag is uniek mede door de ligging aan zee met aantrekkelijke badplaatsen, kilometerslange
stranden en uitgestrekte duinen. De ambitie is om meer gebruik te maken van die ligging als
vestigingsvoorwaarde en woongebied. De aanpak van de zwakke schakels in de kustverdediging is
een eerste noodzakelijke stap. Dan volgt het vormgeven van een kust die past bij een Wereldstad
aan Zee. De grote verscheidenheid van de Haagse kust (de badplaatsen Scheveningen-Bad en
Kijkduin, Scheveningen-Haven en de duinen) is de grote troefkaart als woon- en recreatiegebied.
Scheveningen wordt het drukke, bruisende tweede centrum van Den Haag aan zee, dat vier
seizoenen per jaar aantrekkelijk is voor Hagenaars en toeristen, met Bad en Haven als
zwaartepunten. Voor een goed functionerend geheel is verbetering van de (onderlinge)
bereikbaarheid een voorwaarde.
Feiten & cijfers
Met de ontwikkeling van de nieuwe boulevard van Scheveningen en de versterking van de
Delflandse kust (Kijkduin en Zuiderstrand) is de kustverdediging voor de korte en middellange
termijn op orde. Deze versterkingsmaatregelen zijn gepaard gegaan met een aanmerkelijke
ruimtelijke kwaliteitsslag. Bij Scheveningen gaat het om een impuls van de openbare ruimte. De
nieuwe inrichting van de boulevard nodigt uit om te flaneren en het duinmilieu is nu ook voelbaar
in de badplaats zelf. Bij Kijkduin en omgeving gaat het om het toevoegen van duin- en natuurgebied
en strand.
Op basis van de aanwezige verscheidenheid en bestaande kwaliteiten is gewerkt aan de verdere
ontwikkeling van de kustzone. In Scheveningen-Haven zijn de eerste projecten gerealiseerd. De
verkoopvoor de appartementencomplexen De Havenmeester (Dr. Lelykade, 76 woningen) en De
Reder op Scheveningen (Dr. Lelykade, 61 woningen) is gestart. Anderewordenmomenteelgebouwd:
Helena aan Zee (GeversDeynootweg, 42 woningen) en Zeemeeuw 2 (Duindorp, 104 woningen). In
Scheveningen-Bad wordt gewerkt aan de nieuwe boulevard en komen verschillende initiatieven
van de grond, die passen binnen de kaders van het vastgestelde masterplan. Dat laatste geldt ook
voor Kijkduin.
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Door middel van diverse activiteiten wordt de ligging aan zee beter benut. Zo is er een demontabel
beachstadion waar elk jaar internationale wedstrijden worden georganiseerd en vindt het
nationale trainingscentrum voor zeilen een plek in de Scheveningse haven. Met de plannen voor
een kabelbaan komt er mogelijk een nieuwe toeristische attractie aan de kust bij.
De snelheid van tramlijn 9 richting Scheveningen, Koninginnegracht, Plesmanweg en Nieuwe
Parklaan wordt verbeterd en ook Lijn 11 wordt op RandstadRailniveau gebracht. Er loopt nog een
studie naar de verlegging van lijn 11 naar het Norfolkterrein. Hiermee zijn de eerste stappen naar
de verbetering van de OV-ontsluiting van Scheveningen gezet.
In het kader van de MIRT-Verkenning Haaglanden zijn afspraken gemaakt voor de fietssterroute
naar Scheveningen Haven en in het kader van ‘Beter Benutten’ is geld gereserveerd voor de
fietssterroute naar Scheveningen-Bad. Verbeteringen aan deze routes worden nu uitgewerkt en in
de periode tot 2015 gerealiseerd.
Uit gegevens blijkt dat de kustzone, gedefinieerd als de wijken Belgisch park, Scheveningen,
Duindorp, Geuzen-en Statenkwartier, Bomen- en Bloemenbuurt, Vogelwijk, Bohemen, Meer en Bos,
Kijkduin en Ockenburg, het goed doet als woongebied. De woningwaarde is er aanmerkelijk hoger
dan gemiddeld. Bovendien is de woningwaarde sinds 2004 ook nog eens sterker dan gemiddeld
toegenomen. In de periode 2005-2011 zijn er jaarlijks bijna 250 woningen toegevoegd en ruim 100
woningen jaarlijks onttrokken.
Figuur 2. Ontwikkeling van de WOZ waarde van eengezinswoningen en van
appartementen in de kustzone en in heel Den Haag, index 2004=100
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Qua werkgelegenheid is het beeld minder rooskleurig. Na aanvankelijk een snelle stijging daalt de
werkgelegenheid in de kuststrook vanaf 2008. Ook in Den Haag in zijn geheel daalt de
werkgelegenheid, maar in de kustzone is de daling sterker. Opvallend is dat in de horecasector, die
hier zeer ruim vertegenwoordigd is ten opzichte van de stad als geheel, sinds 2008 een forse daling
van de werkgelegenheid zichtbaar is. Daarentegen zijn de sector advisering, onderzoek en
specialistische dienstverlening en de sector onderwijs sterk gegroeid. Wanneer we inzoomen op de
badplaatsen, schetsen de werkgelegenheidscijfers het beeld dat vooral Kijkduin en ScheveningenBad extra aandacht nodig hebben waar het gaat om het aanbieden van een aantrekkelijk
toeristisch-recreatief product.
Bevindingen
Het belang van de kustzone en de kwalitatieve potentie daarvan zijn met de vaststelling van de
structuurvisie opnieuw én stevig op de kaart gezet. Met de stappen die gezet zijn in zowel
Scheveningen, Kijkduin als de internationale zone daarachter, is een begin gemaakt met een betere
benutting van de ligging aan zee. De kustversterking voor de korte en de middellange termijn is op
orde. De nieuwe boulevard in Scheveningen-Bad zorgt voor een belangrijke kwalitatieve impuls in
de openbare ruimte. De nieuwe inrichting nodigt uit om te flaneren en door de nieuwe beplanting is
het duinmilieu nu ook voelbaar in de badplaats zelf. De kustversterking bij Kijkduin heeft extra
duingebied en strand opgeleverd.
De woningmarktontwikkelingen tonen aan dat de kustzone populair is als woongebied. Door in te
zetten op versterking van de kustzone ontwikkelen we de stad op plekken waar er marktpotentie
is. Verbetering van de bereikbaarheid van de kust is een blijvende opgave die mede afhankelijk is
van voldoende groei in wonen, werken en toerisme.
De ambities om van Scheveningen het drukke bruisende tweede centrum te maken, zijn nog niet
terug te vinden in de werkgelegenheidscijfers. De realisatie van Scheveningen-Haven zal naar
verwachting nog wel voor een impuls zorgen, die in de huidige werkgelegenheidscijfers nog niet
terug te zien is. De nieuwe boulevard biedt kansen voor een betere benutting van het toeristisch
potentieel, maar de verwachting is dat de groei van het aantal bezoekers en bestedingen niet
vanzelf plaats gaan vinden.
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De doorwerking van de structuurvisie in zowel regionaal beleid als in de stad
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Ruimtelijke kaderstelling/richtinggevendheid
Doelstellingen
De structuurvisie legt de focus voor ruimtelijke ontwikkeling van de stad op vijf kansenzones met
daarbinnen negen ontwikkelingsgebieden. Daar zal het merendeel van de ruimtelijke opgave voor
wonen, werken en groen worden gerealiseerd en krijgen de leidende thema’s uit de structuurvisie
(internationale stad, stad aan zee, multiculturele stad en monumentale residentie) vorm. Daarnaast
is de structuurvisie richtinggevend voor nieuwe beleidsplannen en kaderstellend voor ruimtelijke
uitwerkingen. Voor (boven)regionale plannen vormt de structuurvisie de Haagse inzet. De
structuurvisie werkt op drie punten rechtstreeks door:
 Langs doorgaande wegen en groen zal bij herstructurering in principe worden uitgegaan van
een bouwhoogte van minimaal vijf lagen.
 In alle ontwikkelingsgebieden is op daarvoor geschikte plekken hoogbouw toegestaan.
 Voor de openbare ruimte in de ontwikkelinggebieden Scheveningen en Kijkduin geldt als
kwaliteitsstandaard de ‘Hofstadkwaliteit’. Daarnaast wordt voor de internationale zone
gewerkt met ‘maatwerkkwaliteit’ .
De structuurvisie geeft aanleiding om bestaand gemeentelijk beleid aan te passen en/of uit te
werken. Dit geldt met name voor het verkeersbeleid, het beleid voor wonen, regionaal groen en
water en de sociale visie.
Feiten en cijfers
De beleidsambities uit de structuurvisie zijn conform uitgewerkt voor acht van de negen
ontwikkelingsgebieden. Tot op heden zijn voor zes gebieden masterplannen vastgesteld, waarvan
vijf formeel als structuurvisie onder de Wro en voor twee gebieden zijn nota’s van uitgangspunten
(A4/Vlietzone en Internationale Zone) opgesteld. De uitwerking voor het gebied Lozerlaan-Uithof is
nog niet ter hand genomen.
De financiële crisis en daarop volgende economische recessie hebben er inmiddels voor gezorgd
dat voor de Binckhorst het al vastgestelde masterplan is ingetrokken en dat de uitwerking van de
nota van uitgangspunten voor de A4/Vlietzone tot een masterplan voorlopig is uitgesteld.
De structuurvisie werkt rechtstreeks door waar het gaat om de bouwhoogte bij herstructurering
langs doorgaande wegen. Daarvoor geldt in principe een standaard-bouwhoogte van minimaal vijf
lagen gelden. Bij de verankering van dit beleidsuitgangspunt in bestemmingsplannen, is het
bestemmingsplan voor de Bloemenbuurt op dit punt aangevochten waarop het bestemmingsplan
bij de Raad van State is gestrand.
In de kansenzones is hoogbouw, waar gewenst, mogelijk gemaakt door de vaststelling van de
Agenda voor de Haagse Verdichting (2009). In diverse wijken is de mogelijkheid voor
dakopbouwen verruimd, zodat het makkelijker wordt om bestaande woningen uit te breiden.
Daardoor wordt het aantrekkelijker om in de stad te blijven wonen, ook bij gezinsuitbreiding.
De kadernota openbare ruimte is een nadere uitwerking van de keuzes uit de structuurvisie. Voor
delen van de openbare ruimte in de ontwikkelinggebieden Scheveningen, Kijkduin en de
Internationale zone (het Carnegieplein) geldt als kwaliteitsstandaard hofstadkwaliteit. Ingeval van
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pioritering tussen openbare ruimte-projecten krijgen buurten die in het investeringsgebied van
Scheveningen, de Internationale zone of het centrum liggen, voorrang op de rest van de stad.
De ambities uit de structuurvisie hebben rechtstreeks doorgewerkt in (boven)regionale plannen,
zoals het Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020.
Bevindingen
Grosso modo zijn de ruimtelijke opgaven uit de structuurvisie in de verschillende masterplannen
mogelijk gemaakt en zelfs verankerd in formele structuurvisies. Ongeveer een vierde deel van de
Haagse bouwopgave (ca. 7000 woningen) is planologisch mogelijk gemaakt in de daarvoor
aangewezen ontwikkelingsgebieden door middel van een structuurvisie. Daarnaast hebben
Binckhorst en A4/Vlietzone als strategische reserve een capaciteit van circa 12.000 woningen. Dit
betekent dat ongeveer een tweederde van de bouwopgave planologisch is verankerd binnen de
ontwikkelingsgebieden. Met de Agenda voor de Haagse Verdichting is een belangrijke stap gezet om
het binnenstedelijk verdichten in bestaande wijken en buurten makkelijker te maken. In
combinatie met de verruiming van de mogelijkheden voor dakopbouwen en het mogelijk maken
van vijflagen in bestemmingsplannen is de ambitie om binnenstedelijk te verdichten concreet
uitgewerkt in ruimtelijke kaders. Een aandachtspunt daarbij is dat de structuurvisie onvoldoende
duidelijk is over wanneer vijflagen mag.
De structuurvisie gaf aanleiding om bestaand gemeentelijk beleid op onderdelen aan te passen. Zo
kunnen de ambitie en ontwikkelingen in deze visie als een samenhangend toekomstscenario
worden gerealiseerd. De gemeente Den Haag heeft conform afspraak kort na de structuurvisie een
sociale visie uitgebracht. Doelstellingen en ambities uit de structuurvisie zijn hierin richtinggevend
geweest. Voor de overige beleidsdoorwerkingen wordt verwezen naar de andere paragrafen in dit
hoofdstuk.

d. Binnenstedelijk bouwen en transformatie
Doelstellingen
Met de structuurvisie wordt ruimte geboden aan de verdere ontwikkeling van de stad. Daarvoor zal
een groot aantal woningen in de stad worden gebouwd: 30.000 extra woningen tot 2020. Hiermee
wordt de doorstroming goed op gang gebracht, zodat volgende generaties Hagenaars hier kunnen
blijven wonen én meer mensen die hier nu al werken ook hier kunnen wonen. Het is een
doelstelling om meer hoge en middeninkomens in de stad te krijgen. Daarvoor zal stedelijk worden
gebouwd wat betekent dat de nadruk ligt op appartementen, ruimte-intensieve werkgelegenheid,
grote verscheidenheid van woon- en werkmilieus, functiemenging en meervoudig grondgebruik. De
binnenstedelijke verdichting zal zodanig plaatsvinden dat een hoge woon- en leefkwaliteit ontstaat
en dat de hoofdgroenstructuur niet wordt aangetast. Dit betekent onder meer dat ingezet wordt op
intensief en meervoudig ruimtegebruik. Belangrijk is dat er vooral gebouwd wordt op de
aantrekkelijke plekken: aan de kust en aan de randen van het groen.
Feiten & cijfers
In de periode van 2005-2011 zijn er door nieuwbouw ruim 18.500 woningen aan de voorraad
toegevoegd. In dezelfde periode zijn er ruim 7750 woningen door sloop aan de voorraad ontrokken.
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Dit resulteert in een netto toevoeging van bijna 10.800 woningen, ofwel 4,6% van de beginvoorraad
en bijna 1550 woningen per jaar.
Figuur 3. Toevoegingen en onttrekkingen aan de Haagse woningvoorraad
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De toevoegingen hebben een piek bereikt in 2009 (ruim 4000 woningen). Daarna neemt het aantal
toevoegingen sterk af. Doordat ook de onttrekkingen (sloop) al eerder sterk zijn gedaald neemt de
woningvoorraad in de periode 2008-2011 per saldo echter meer toe dan in de periode 2005-2007.
De woningvoorraad neemt niet alleen toe, maar verandert ook langzaam van samenstelling. Kijkend
naar woningtype blijkt dat het aandeel eengezinswoningen binnen de totale voorraad is
toegenomen, meer dan gemiddeld in vergelijking met andere steden. Qua eigendomscategorie
groeit het aandeel koop en particuliere huur bovengemiddeld. Het aantal corporatiewoningen is
nagenoeg constant gebleven.
Ook verandert de woningdichtheid als gevolg van toevoegingen en onttrekkingen. Door de bank
genomen heeft er een beperkte verdichting plaatsgevonden in het grootste deel van de stad.
Uitschieters zijn de Vinexwijken waar een sterke woningverdichting vanzelfsprekend is als gevolg
van de hoge woningbouwproductie. Onder invloed van herstructurering is er in een aantal buurten
(tijdelijk) verdunning opgetreden. In buurten waar de woningdichtheid is afgenomen kan het
bebouwd oppervlak – de zogenaamde Floor Space Index – zijn toegenomen. Dit komt doordat bij
herstructurering kleine woningen zijn gesloopt die vervangen zijn door een kleiner aantal grote
woningen of door panden met een andere functie.
Bevindingen
Op basis van de structuurvisie, in 2009 uitgewerkt in een nieuwe woonvisie, werd uitgegaan van
een jaarlijkse nieuwbouwproductie van 2.500 woningen en een sloop van 900 woningen met als
resultaat 1.600 woningen netto toevoeging. Met een daadwerkelijke netto toevoeging van
gemiddeld bijna 1550 woningen per jaar tussen 2005-2011 kan gesteld worden dat aan deze
ambitie is voldaan. Met de netto toevoeging van 10.800 woningen is al aan ruim 1/3 van de
totaalopgave van 30.000 woningen voldaan. Dit heeft geleid tot aansprekende binnenstedelijke
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Verdichting vergroot de attractiviteit van de stad
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ontwikkelingen aan onder meer de Leyweg, in de Lijn 11 zone rond de Verademing, in Laakhavens
en rond Den Haag Centraal.
Als gevolg van de economische crisis is de nieuwbouwproductie inmiddels behoorlijk afgenomen.
Hierop is ingespeeld met het IpSO (2011-2015). Zoals met de gemeenteraad eerder besproken is
het streven voorlopig bijgesteld naar een nieuwbouwproductie van 1500 woningen per jaar. De
ambitie om 30.000 woningen te realiseren voor 2020 is daarmee bijgesteld door deze voorlopig
iets door te schuiven in de tijd. Dit betekent overigens niet dat de druk op de stad is afgenomen.
De stagnatie in de nieuwbouw heeft in combinatie met de afname van het aantal onttrekkingen tot
gevolg dat het vernieuwingsproces van de woningvoorraad op een laag pitje staat. De veroudering
van de woningvoorraad zet in een rap tempo door.
Uit de veranderingen in de samenstelling van de woningvoorraad en de verdichting is af te leiden
dat er stedelijk gebouwd is. De bovengemiddelde toename van het aantal eengezinswoningen,
koopwoningen en particuliere huur toont aan dat er gebouwd is voor de hoge en
middeninkomensgroepen. Ook is er flink gebouwd voor studenten. Bovendien zorgen
herhuisvesting en nieuwbouw in het kader van herstructurering ervoor dat er minder wordt
‘scheefgewoond’ en dat er goedkope corporatie- en koopwoningen worden vrijgemaakt. De
wachttijd voor een sociale huurwoning is niet toegenomen.

e.

Regionale samenwerking
Doelstellingen
In de ambitie van Wéreldstad aan zee worden stad en regio in één adem genoemd: een sterke stad
in een sterke regio is het credo. Daarbij zijn verschillende schaalniveaus relevant. World Legal
capital op internationaal niveau, Zuidvleugel op regionaal niveau en Den Haag als centrumstad van
Haaglanden op lokaal niveau.
Aan de versterking van de regionale concurrentiekracht wordt inhoud gegeven door actief te
participeren in nieuwe regionale ontwikkelingen De regionale agenda bevat afspraken om de
ontwikkeling van stad en regio met elkaar te verbinden. De gemeenschappelijke opgaven richten
zich op:
 Groen en water, met een goed samenhangende en toegankelijke regionale groenstructuur, met
landschappelijke verbindingen en met oplossingen voor de waterberging en kustveiligheid
 Bereikbaarheid, over de weg, via het spoor/tram en met de fiets. Een bereikbaarheid die
gericht is op hoogwaardige aansluiting op het internationale, landelijke en regionale net. Maar
ook deelnemen aan ‘Rotterdam The Hague Airport’ wordt als ambitie genoemd.
 Wonen, om een gevarieerd palet aan woonmilieus te bieden waarbij Den Haag zich richt op
een extra woningbouwprogramma voor stedelijke milieus: kwalitatief hoogwaardige
appartementen. Regionale afstemming binnen het totale woningbouwprogramma is daarvoor
nodig.
 Economie, ter versterking van de positie van Den Haag als internationale stad van Vrede en
Recht, om meer samenhang te bereiken in de ‘kenniseconomie’ van de Zuidvleugel. Ook zal er
ruimte gevonden moeten worden in de regio en soms daar nog buiten, om bedrijvigheid die
niet meer in de stad past op te kunnen vangen.
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Een wérelds voorzieningenniveau, om het profiel van de Haagse regio te versterken en
aantrekken van voorzieningen van hoog niveau om de rol van centrumstad goed in te kunnen
vullen.

Feiten
De Regionale Structuurvisie zoals vastgesteld door het DB Haaglanden gaat uit van de ambitie van
Den Haag als internationale stad en maakt ruimte voor de opgaven uit de structuurvisie in de
vastgestelde ontwikkelingsgebieden. Ook is het kaderstellend voor de verdeling van woonmilieus
over de regio en de uitplaatsing van hindergevende bedrijvigheid.
In het samenwerkingsverband van het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ) is het
woningbouwprogramma uit de structuurvisie doorvertaald naar een Verstedelijkingsstrategie
Zuidvleugel, waarbij voornamelijk voortgang is geboekt op een sterkere focus op binnenstedelijk
bouwen en een herdefiniëring van woonmilieus. Een en ander is ook vastgelegd in de
Gebiedsagenda Zuidvleugel, die in samenwerking met het Rijk tot stand is gekomen. In de laatste
jaren is de focus van de regionale samenwerking binnen de Zuidvleugel meer op de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag komen te liggen.
De ambitie van Den Haag als Internationale stad van Vrede en Recht is de afgelopen jaren in de
diverse rijksnota’s opgenomen, zoals de Nota Ruimte, Randstad urgent, Randstad 2040 en de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Ook de in de provinciale structuurvisie wordt het
belang van Den Haag als internationale stad onderschreven.
Bevindingen
De structuurvisie heeft haar waarde bewezen als ruimtelijke agenda en lobbydocument ten gunste
van (boven)regionale samenwerking.
Op regionaal niveau is het goed gelukt om de inhoudelijke ambities te verankeren in regionaal
beleid. De ambities uit de structuurvisie zijn duidelijk terug te vinden in het Regionaal
Structuurplan Haaglanden. Minder concreet, maar zeker zo belangrijk is dat de structuurvisie een
positieve bijdrage heeft geleverd aan de regionale samenwerking en directe contacten met
buurgemeenten na de gemeentelijke herindeling (betere relaties met de buurgemeenten).
Op het dossier van uitplaatsing van hindergevende bedrijvigheid om plaats te maken voor
stedelijke programma’s is eveneens voortgang geboekt, zij het dat dit proces nog onvoldoende
vaart kent. De regionale afspraken blijken vaak onvoldoende éénduidig en in de praktijk moeilijk
afdwingbaar; ook in het kader van een verplichte WGR+.
Op bovenregionaal niveau hebben de binnenstedelijke ambities uit de structuurvisie in belangrijke
mate de basis gelegd voor producten van de Zuidvleugel voor overleg met het Rijk . Zo is de
zuidvleugelvisie "Motor in de Delta" voor het Haagse deel gebaseerd op de structuurvisie en
hetzelfde geldt voor de verstedelijkingsstrategie Zuidvleugel, die de koers verlegt van uitleg naar
binnenstedelijk bouwen.
Op rijksniveau heeft de structuurvisie geholpen om de Haagse ambities op het vlak van
internationale stad een plek te geven in de diverse rijksnota’s. Wanneer het echter gaat om
prioritering en co-financiering, blijkt het Rijk de laatste jaren minder geneigd te zijn om voor de
Haagse belangen te kiezen. In recente rijksproducten wordt voor de Zuidvleugel vooral op
traditionele economische sectoren gemikt en speelt de sociaal-economische achterstand van een
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deel van de Zuidvleugel een belangrijkere rol dan het ruimtelijk-economische
ontwikkelingspotentieel.

f.

Bereikbaarheid
Doelstellingen
Bereikbaarheid over de weg, met de tram, met de trein en met de fiets. Het zijn basiscondities voor
een gezonde stad en regio. De ambities in de structuurvisie vragen grote ingrepen op het gebied
van verkeer en infrastructuur, waarmee de bereikbaarheid en de leefbaarheid worden verbeterd.
Het openbaar vervoer krijgt een oppepper. Op regionaal niveau wordt ingezet op uitbreiding van
Randstadrail. De inzet is om Rotterdam rechtstreeks te verbinden met Scheveningen-Haven,
Zoetermeer met Kijkduin en Delft met Scheveningen-Bad. De verbeteringen in het openbaar
vervoer zorgen ervoor dat de reistijd van deur tot deur meestal niet meer dan 45 minuten bedraagt.
Aan de stadsrand worden transferia gemaakt waar mensen kunnen overstappen van de auto op het
openbaar vervoer en omgekeerd.
Speerpunten in de verbetering van het wegennet zijn de doortrekking van de A4 Midden-Delfland
en het realiseren van het Trekvliettrace. Op regionaal niveau wordt ingezet op het complementeren
van de Haagse ring door de doorstroming van de noordwestelijke hoofdroute te verbeteren.
Daarnaast wordt ingezet op een ruimere ringweg van Zoetermeer via Pijnacker naar Delft.
Doorgaand autoverkeer kan worden gescheiden van lokaal verkeer. Doortrekking van de
Veilingroute en op termijn aanleg van de Oranjetunnel bieden ontwikkelmogelijkheden aan de
zuidzijde van de Nieuwe Waterweg.
Het huidige fietsroutenetwerk is verre van compleet. Er wordt ingezet op een netwerk van
comfortabele, rechtstreekse, veilige en aantrekkelijke routes tussen de stad en de regio en binnen
de stad. Vooral in de routes naar de kust wordt geïnvesteerd.
Feiten & cijfers
De ambities op het gebied van bereikbaarheid zijn doorvertaald en uitgewerkt in de Haagse Nota
Mobiliteit (HNM), die in 2011 door de raad is vastgesteld. Hierin is prioriteit gegeven aan de
bereikbaarheid van een aantal toplocaties. Vanaf de zogenaamde stadspoorten, de plekken waar de
reizigers de stad binnenkomen of verlaten, moeten die toplocaties binnen een genormeerde reistijd
bereikbaar zijn. Deze doelstellingen worden jaarlijks gemeten en gerapporteerd. De eerste monitor
wordt in het najaar van 2012 uitgebracht.
Een aantal bereikbaarheidsdoelstellingen uit de structuurvisie is al omgezet naar concrete
resultaten. Afgelopen jaren is er ongeveer €600 miljoen geïnvesteerd in beter openbaar vervoer. In
2006/2007 zijn de Randstadraillijnen 3 en 4 naar Zoetermeer en de Erasmuslijn naar Rotterdam in
gebruik genomen. Eind 2009 is een nieuwe tranche investeringen in het openbaar vervoer in
werking gezet. Deze omvatten een pakket van circa € 400 miljoen bestaande uit de vervanging van
verouderd trammaterieel door nieuwe en grotere voertuigen. Tevens wordt de railinfrastructuur
aangepast en verbeterd. Dit jaar is lijn 2 opgewaardeerd tot Randstadrail.
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Kaart 1. Stadspoorten en toplocaties1 in Haagse Nota Mobiliteit, september 2011
In de jaren 2012-2015 wordt Netwerk Randstadrail verder uitgebreid. Lijn 11 wordt geschikt
gemaakt voor breder en comfortabeler materieel. In het kader van het Actieprogramma Openbaar
Vervoer (AROV) wordt lijn 9 geschikt gemaakt voor het nieuwe materieel en wordt daar de reistijd
verkort. Recent is voor lijnen 15 en 17 in het kader van Beter Benutten geld beschikbaar gekomen
om deze geschikt te maken voor breder materieel in de periode tot 2015. Hierna zullen de lijnen 1
en 19 nog worden aangepakt.
Er is gewerkt aan nieuwe projecten om de autobereikbaarheid van de stad op peil te brengen. Een
belangrijk succes is behaald van het binnenhalen van de benodigde rijksbijdrage voor realisatie van
de Rotterdamsebaan. De weg moet in 2019 gereed zijn.

Toplocaties zijn locaties waar – nu of in de toekomst – veel werkgelegenheid en voorzieningen
geconcentreerd zijn. Vanaf de zogenaamde stadspoorten, de plekken waar reizigers de stad binnenkomen of
verlaten, moeten die toplocaties binnen een genormeerde tijd bereikbaar zijn. In hoofdstuk 4 van de HNM is
het begrip betrouwbare bereikbaarheid uitgewerkt naar locaties, routes en beoogde reistijden.

1
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In de MIRT-Verkenning Haaglanden heeft de minister van Infrastructuur en Milieu een bestuurlijke
voorkeur voor de A4 Passage en Poorten & Inprikkers uitgesproken. Dat betekent dat in de periode
tot 2023 een samenhangend pakket aan maatregelen van bijna € 600 miljoen door Rijkswaterstaat,
de provincie Zuid-Holland en het stadsgewest Haaglanden wordt uitgevoerd om de bereikbaarheid
van Haaglanden te verbeteren.
Bij de A4 tussen Leidschendam en Den Haag Zuid wordt een parallelstructuur gemaakt door extra
rijbanen voor het doorgaande verkeer toe te voegen. Het ongelijkvloers maken van twee
belangrijke kruisingen in de Noordelijke Randweg en verbetering van de Wippolderlaan/Lozerlaan
maken de kustzone via de weg beter bereikbaar. De gemeente heeft ook verbetering van de
Noordwestelijke hoofdroute – inclusief tunnelopties - als mogelijke oplossingsrichting in de
MIRT_verkenning ingebracht. Deze oplossing voldeed echter niet aan de doelstellingen en daarom
is in de MIRT-verkenning door het Rijk geconcludeerd dat op de Noordwestelijke Hoofdroute
primair een lokaal probleem aan de orde is waarvoor definitief geen (mede-) financiering van het
Rijk te verwachten is. Voor de invulling van de maatregelen ter plaatse wordt nog gewerkt aan de
Verkenning Internationale Ring-West die in 2012 wordt afgerond.
Door het kabinet is een aantal belangrijke investeringsbeslissingen genomen en zijn met de
regionale partners afspraken gemaakt over de prioritaire infrastructuurprojecten in de Zuidvleugel
tot 2023. Relevant voor Den Haag zijn de A4 Delft-Schiedam, de keuze voor de realisatie van een
nieuwe wegverbinding tussen de A15 en de A20 onder de Nieuwe Waterweg volgens het alternatief
Blankenburgtunnel . In deMIRT Verkenning Haaglanden is in 2009 gekeken naar opwaardering van
de N470 / N471, onderdeel van de ‘ruimere Ringweg van Zoetermeer via Pijnacker naar Delft’.
Verdere investeringen door het Rijk op deze route is niet aan de orde de komende jaren.
Daarnaast is op regionaal niveau €150 miljoen beschikbaar gesteld in het kader van het MIRTprogramma ‘Beter benutten’ ten behoeve van diverse kleinschaligere verkeersmaatregelen, o.a. het
aanpassen van de aansluitingen van de A12 bij Voorburg en de A4 bij Leidschendam op het
onderlingend wegennet.
Met het verkeerscirculatieplan is de binnenstad gedeeltelijk autovrij gemaakt. Op deze manier is de
binnenstad aantrekkelijker om te wonen, werken en winkelen. Er ontstaat meer ruimte voor
voetgangers en fietsers.
Met Den Haag Nieuw Centraal wordt een van de belangrijkste entrees van de stad op internationaal
niveau gebracht.
De belangrijkste ontbrekende schakels in het fietsroutenetwerk zijn op het niveau van de regio
benoemd. Projecten ter verbetering van het netwerk worden uitgevoerd. Met de aanleg van het
Trekfietstracé wordt een snelle langzaamverkeersverbinding aangelegd tussen de Vinex-wijk
Ypenburg en het centrum van Den Haag.
Op diverse locaties zijn P&R-voorzieningen aangelegd: Hoornwijck en Mariahoeve. Bij station
Ypenburg is recent een nieuwe P&R-voorziening gerealiseerd.
De reistijdnormen voor het openbaar vervoer zijn (nog) niet gehaald. Vanuit locaties dicht bij de ovpoorten van de stad is de bereikbaarheid behoorlijk goed. Alle gemeenten binnen het stadsgewest
Haaglanden zijn vanuit het centrum van Den Haag binnen de norm bereikbaar. Van de gemeenten
in de stadsregio Rijnmond geldt dat alleen Rotterdam, Schiedam, Lansingerland en Vlaardingen
bereikbaar zijn binnen de norm. De bereikbaarheid vanuit de subcentra is beduidend minder goed.
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Met name Internationale Kustzone is vanwege de ligging aan zee relatief slecht bereikbaar. Binnen
de gestelde norm van 45 minuten is de bereikbaarheidsrange beperkt.
Bevindingen
In de Haagse nota mobiliteit wordt een nader beleidsmatig oordeel gegeven over de belangrijkste
bereikbaarheidsproblemen anno 2011. Hiermee wordt indirect een antwoord gegeven op de vraag
welke doelstellingen uit de structuurvisie nog niet zijn gerealiseerd:
- de reistijden naar de toplocaties aan de kust zijn deels te lang voor zowel openbaar vervoer als
de weg;
- het wegennet is congestiegevoelig en voldoet daarmee niet aan de betrouwbaarheidseisen;
- de reistijden voor het openbaar vervoer naar de nieuwe ontwikkellocaties zijn te lang.
Van de beleidsambities op het gebied van infrastructuur uit de structuurvisie is ook een belangrijk
deel wel gerealiseerd. Ten eerste is er het succes van het binnenhalen van de benodigde
rijksbijdrage voor realisatie van de Rotterdamsebaan en de investeringen in de weginfrastructuur
die in het kader van de MIRT-Verkenning Haaglanden gedaan worden. De structuurvisie vormde bij
de MIRT-Verkenning een belangrijke basis om voorgestelde verkeersmaatregelen ruimtelijk te
onderbouwen. In de lobby hiervoor bleek het van groot belang dat we als stad een ruimtelijke visie
op de toekomstige ontwikkeling hebben. Hoewel er geen directe investeringen in OV in Haaglanden
door het Rijk worden gedaan in het kader van de MIRT Verkenning is het wel winst gebleken dat de
ambities en probleemanalyse door Rijk, provincie, stadsgewest en Den Haag worden gedeeld.
Ten tweede wordt er € 600 miljoen geïnvesteerd in beter openbaar vervoer. Randstadraillijnen 2, 3
en 4 en de Erasmuslijn naar Rotterdam zijn al in gebruik genomen. In de jaren 2012-2015 wordt
Netwerk Randstadrail nog verder uitgebreid. Daarnaast is er circa € 400 miljoen beschikbaar voor
vervanging van verouderd trammaterieel door nieuwe en grotere voertuigen en aanpassing en
verbetering van de traminfrastructuur. De investeringen in infrastructuur en nieuw materieel zijn
nodig om de gewenste en verwachte groei van 40% van het openbaar vervoergebruik 2005-2020
mogelijk te maken.
Het ongelijkvloers maken van twee belangrijke kruisingen in de Noordelijke Randweg en
verbetering van de Wippolderlaan/Lozerlaan maken de kustzone via de weg beter bereikbaar. De
gemeente heeft ook verbetering van de Noordwestelijke hoofdroute – inclusief tunnelopties - als
mogelijke oplossingsrichting in de MIRT-Verkenning ingebracht. Deze oplossing voldeed echter niet
aan de doelstellingen en daarom is in de MIRT-Verkenning door het Rijk geconcludeerd dat op de
Noordwestelijke Hoofdroute primair een lokaal probleem aan de orde is waarvoor definitief geen
(mede-) financiering van het Rijk te verwachten is. Voor de invulling van de maatregelen ter plaatse
wordt nog gewerkt aan de Verkenning Internationale Ring-West die in 2012 wordt afgerond.
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(Kwaliteits)verbetering van de bereikbaarheid van Den Haag
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Aan verdere verbeteringen van de bereikbaarheid wordt nog gewerkt door onderzoek naar de
aanleg van een nieuwe tramlijn naar het Norfolk-terrein, het toevoegen van P+R-faciliteiten en het
verbeteren van recreatieve verbindingen.
Om de leefbaarheid in een aantal vooroorlogse wijken te verbeteren is gewerkt aan de realisatie
van extra parkeerplaatsen in deze buurten in combinatie met de invoering van betaald parkeren.
De komende jaren zullen nog veel investeringen moeten worden gedaan om parkeerplaatsen te
realiseren, zonder dat de openbare ruimte onder druk komt.

g.

Investeren in groen en openbare ruimte
Doelstellingen
De groei van het aantal arbeidsplaatsen en inwoners mag niet ten kosten van de leefbaarheid. De
fraaie parken, duinen en landgoederen moeten onaangetast blijven. Het Zuiderpark,
Westbroekpark en het Haagse Bos groeien uit tot echte stadsparken, waar veel Hagenaars komen
recreëren. Op regionaal niveau worden de belangrijke groengebieden onderling verbonden door
fiets-, wandel- en vaarroutes. Om deze kwaliteitssprong te kunnen maken moet er fors geïnvesteerd
worden in het groen en de openbare ruimte.
Feiten & cijfers
Binnenstedelijk is jaarlijks circa € 10 miljoen geïnvesteerd in de kwaliteitverbetering van de
bestaande openbare ruimte en parken. Hiermee zijn straten en pleinen binnen projecten op
residentie- of hofstadkwaliteit gebracht. Enkele toonaangevende voorbeelden zijn de boulevard van
Scheveningen én Kijkduin, het Westduinpark, recreatiegebied Madestein, de Paul Krugerlaan en de
binnenstad (Grote Marktstraat, Lange Voorhout).
In de regio heeft Den Haag circa € 2,5 miljoen bijgedragen aan de ontwikkeling van groenprojecten
die de realisatie en bereikbaarheid van recreatiegebieden hebben verbeterd. Bij elkaar levert dit
circa 350 hectare nieuw recreatiegebied op met de ‘Nieuwe Driemanspolder’ als grootste
ontwikkeling. In het project Zwethzone zijn recreatieve fiets- en wandelroutes gerealiseerd,
waardoor de bereikbaarheid van en verbindingen tussen recreatiegebieden is verbeterd. Daarnaast
heeft Den Haag binnen de Hof van Delfland een bijdrage geleverd aan de vergroting van de
recreatieve waarde van het gebied. Een voorbeeld is de Hoffietsroute: drie comfortabele fietsroutes
tussen Den Haag en Rotterdam. Tevens levert Den Haag een structurele bijdrage aan het
Groenfonds Haaglanden.
Uit onderzoek blijkt dat bijna alle Hagenaars openbaar groen in de omgeving belangrijk vindt. Het
aandeel Hagenaars dat tevreden of zeer tevreden is over het groen in de buurt ligt al jaren rond de
70%. Indien gekozen moet worden tussen meer kwantiteit (meer beplanting) of meer kwaliteit
(beter onderhouden, mooier), kiest tweederde van de Hagenaars voor meer kwaliteit. Meer dan een
kwart van de Hagenaars maakt gebruik van het Zuiderpark. Het Westbroekpark en het Haagse Bos
blijven daar ruimschoots achter met respectievelijk 5% en 8%.
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Hoogwaardige openbare ruimte geschikt voor intensief gebruik
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Ook een overgrote meerderheid van de Hagenaars vindt openbare parkeergelegenheid (zeer)
belangrijk. Het aandeel Hagenaars dat gebruik maakt van openbare parkeergelegenheid is gestaag
toegenomen tot 60% in 2009. Het aandeel Hagenaars dat (zeer) tevreden is met de
parkeergelegenheid in de buurt daalt licht en is in 2009 minder dan de helft.
Bevindingen
Op regionaal niveau is een aantal belangrijke stappen gezet om groengebieden met elkaar te
verbinden (bijv. Zwethzone, Nieuwe Driemanspolder) en stad/land verbindingen te realiseren
(bijv. Trekfietstracé). Binnenstedelijk is er geïnvesteerd in de openbare ruimte en parken.
Aansprekende voorbeelden zijn: de herinrichting van het Lange Voorhout, Rabijn Maarssenplein en
natuurlijk de nieuwe boulevard in Scheveningen. Hiermee is een belangrijke kwaliteitsslag is
gemaakt. Met de Kadernota openbare ruimte zal deze lijn worden doorgetrokken.
Het is niet bekend of de stadsparken ook beter bezocht worden. Wel is bekend dat de tevredenheid
over het groen in de buurt niet is gedaald. Daaruit kan geconcludeerd worden dat binnenstedelijk
verdichting niet ten koste hoeft te gaan van groenkwaliteit en –beleving.

h. Samenhang met voorzieningen
Doelstellingen
Behoud van het voorzieningenniveau en uitbreiding van de topvoorzieningen om de stad
aantrekkelijk te houden voor bestaande inwoners en nieuwkomers zijn belangrijke argumenten
geweest die ten grondslag lagen aan de keuze om binnenstedelijk te groeien. Hierdoor blijft de
aantrekkelijkheid van de stad behouden en wordt deze waar mogelijk versterkt
Het aanbod van voorzieningen in de stad blijft dankzij de bevolkingsontwikkeling op peil en
verbetert zelfs. In de structuurvisie zijn met betrekking tot voorzieningen de volgende
doelstellingen geformuleerd:
 Basisvoorzieningen: er is een ruime keuze in scholen, clubs en verenigingen, cultuur en
zorgvoorzieningen. Ook voor huis- en tandartsen, wordt een praktijk in de stad weer
aantrekkelijk.
 Onderwijsvoorzieningen: zowel het primair, internationaal als academisch onderwijs
wordt uitgebreid. Huisvesting voor brede scholen wordt ontwikkeld. Een doelstelling is dat
Den Haag in 2020 jaarlijks duizenden studenten meer trekt dan in 2005, waarvan een
toenemend deel na de afronding van de studie in Den Haag blijft werken en wonen.
 Cultuur: in Den Haag Nieuw Centrum, rond het Spuiplein, is een toonaangevend
cultuurcluster ontstaan. Er komt een poptempel en een cultuuricoon aan zee.
 Detailhandel: Den Haag wordt de topwinkelstad van Nederland, mede doordat
internationale winkelformules zich hier hebben gevestigd.
 Multiculturele voorzieningen: het multiculturele karakter van de stad wordt zichtbaar in
wijken waar veel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond wonen: de Schilderswijk,
Transvaal, Zuidwest. Voor werelds winkelen en eten moet je daar zijn.
 Toertisch-recreatieve voorzieningen: de kust wordt het meest geliefde uitstapje van de
regio. Scheveningen-Bad verwelkomt meer bezoekers dan ooit: in de zomer, maar ook
daarbuiten.
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Verdichting versterkt het draagvlak voor voorzieningen in het centrum en daarbuiten
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Topsportvoorzieningen: de ambities van Den Haag als sportieve stad krijgen vorm door de
realisatie van een topsporthal, een 50-meterzwembad, een hockeystadion en een
beachstadion.
Internationale stad: ook de voorzieningen die bij Den Haag als internationale stad horen
krijgen een plek in de stad. De stad krijgt een universitair kennis- en onderwijscentrum
voor internationaal recht en bestuur en er komt een congresaccommodatie in ‘VN-stijl’.

Feiten & cijfers
Door de bevolkingsgroei is er draagvlak voor een voldoende aanbod van basisvoorzieningen. Het
aantal huisartsen en het aantal fysiotherapeuten is sinds 2005 toegenomen. Het aantal tandartsen
is gedaald. Ten opzichte van het landelijke niveau is zowel het aantal huisartsen, als het aantal
tandartsen en fysiotherapeuten gunstig
Het (internationaal) academisch onderwijs is versterkt met de komst van University College. Er is
sprake van een flinke uitbreiding van het studie-aanbod met nieuwe studierichtingen. Ook de
komst van de Europese School en de Britse School leveren belangrijke bijdragen aan het
internationale onderwijsaanbod.
In de periode 2005-2010 is het aantal basisscholen gedaald van 141 naar 138. Het aantal scholen
voor voortgezet onderwijs is toegenomen van 38 naar 41. Het hoger onderwijs is de afgelopen jaren
aanzienlijk gegroeid. Het aantal studenten dat een opleiding volgt aan een HBO of WO instelling in
Den Haag is van 19.500 in 2007 toegenomen tot 23.500 in 2010.
Met de kandidatuur voor Culturele hoofdstad 2018 krijgt het cultuuraanbod een impuls. Momenteel
wordt hard gewerkt aan de plannen voor het cultuurforum Spuiplein. In samenwerking met
partijen in de stad wordt gewerkt aan dit bijzondere project dat de omgeving van het Spuiplein
verder op de kaart zet als toonaangevend cultuurcluster, maar bovenal het hart van de stad verrijkt
en versterkt. Concrete plannen voor een poptempel en een cultuuricoon aan zee zijn er nog niet.
Op basis van het Binnenstadsplan wordt met een samenhangend pakket aan maatregelen hard
gewerkt om van Den Haag de topwinkelstad van Nederland te maken. De Grote Marktstraat
ondergaat een metamorfose tot Internationale Winkelboulevard. Het strategisch locatiebeleid is
erop gericht om de attractiviteit en kwaliteit te versterken door herontwikkeling van vastgoed ,
verbetering van routing door het centrum, en de profilering van de acht sfeergebieden. Daarnaast
wordt de openbare ruimte heringericht. Een aantal belangrijke projecten zijn in ontwikkeling of
recent afgerond, zoals de Nieuwe Haagse Passage, Spuimarktcomplex en de herontwikkeling van
Spuimarkt-Kalvermarkt. Deze ontwikkelingen zijn succesvol van start gegaan door een
gecombineerde inzet op een aantal deelterreinen (strategisch locatiebeleid, acquisitie
winkelketens, marketing van Den Haag winkelstad en goede samenwerking met ondernemers). Het
aantal bezoekers aan de Haagse binnenstad is na een aanvankelijke toename tot circa 31,4 miljoen
in 2009 gedaald tot circa 28 miljoen in 2011. Het is een ontwikkeling die landelijk waarneembaar
is. Relatief doet Den Haag het goed. Het aantal winkels in de binnenstad is de afgelopen jaren
afgenomen, maar het winkelvloeroppervlakte is juist gestegen. De groei zit vooral in het midden en
hoge marktsegment. Het winkeloppervlak in het exclusieve segment is licht gedaald, maar het
aantal winkels in dit topsegment is wel gegroeid.
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Er is een aantal ontwikkelingen in gang gezet waarmee het multiculturele karakter van Den Haag
wordt versterkt. In Laakhaven komen Hindoestaanse gebedshuizen (mandirs) in combinatie met
andere functies. Momenteel wordt gewerkt aan de vernieuwing van de Haagse Markt. De openbare
ruimte en het vastgoed in het kernwinkelgebied van de Paul Krugerlaan heeft een opknapbeurt
gehad. Als kroon op de ontwikkelingen in de Lijn 11-zone is er een tender uitgeschreven voor een
Multicultureel Vrijetijds Centrum (MVC).
In Scheveningen-Bad wordt gewerkt aan de nieuwe boulevard, waardoor het toeristischrecreatieve potentieel van de badplaats wordt versterkt. Verschillende initiatiefnemers hebben zich
gemeld met plannen. Tot veel concrete resultaten heeft dit nog niet geleid. Uit onderzoek blijkt dat
een bezoek aan het strand een belangrijke reden is waarom mensen naar Den Haag komen. Het is
echter niet het meest geliefde uitstapje in de regio. Meer mensen bezoeken Den Haag om recreatief
te winkelen.
Tabel 1. Belangrijkste reden van binnenlands dagbezoek in 2010
winkelen voor plezier
lunchen/dineren in restaurant
bezoek evenement
bezoek museum
stadswandeling maken
bezoek theater/concert
overig *)
geen

Den Haag

Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

21%
8%
4%
8%
3%
6%
34%
16%
100%

24%
6%
8%
11%
4%
7%
26%
14%
100%

43%
4%
4%
7%
2%
4%
24%
12%
100%

44%
6%
8%
9%
2%
7%
13%
11%
100%

*) waarvan in Den Haag 14 % strandbezoek
Bron: CVO

De afgelopen jaren is Den Haag als sportieve stad versterkt. In het Zuiderpark zijn plannen
ontwikkeld voor een topsportcampus en in Ypenburg is een 50-meterzwembad gerealiseerd. In
2014 wordt het WK hockey in Den Haag georganiseerd. Op het strand is een tijdelijk beachstadion
gerealiseerd, waar internationale wedstrijden worden gehouden.
De eerder beschreven ontwikkelingen op het gebied van onderwijs leveren een bijdrage aan de
versterking van Den Haag als internationale stad. Ook kleinschaligere maar cruciale ontwikkelingen
voor het functioneren van internationaal Den Haag zijn ontwikkeld, zoals een
bedrijfsverzamelgebouw voor NGO’s. Voor een nieuwe congresaccommodatie in VN-stijl zijn nog
geen plannen.
Bevindingen
Met de koers die is ingezet met de structuurvisie is er voldoende draagvlak voor een goed
voorzieningenniveau. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een attractieve stad. De stad blijft zich
verder ontwikkelen, waardoor de spreiding over de stad verandert. Een gevolg van beleid is dat
voorzieningen zich sterker concentreren. De ontwikkelingen in de binnenstad laten zien dat Den
Haag zich ontwikkelt als topwinkelstad.
Op (inter)nationaal niveau is het aanbod versterkt door een aantal topvoorzieningen aan de stad te
binden. Nieuwe inspanningen, bijvoorbeeld op het niveau van de congresfunctie, blijven echter
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nodig om ook in de toekomst internationaal concurrerend te kunnen zijn. De benutting van het
toeristisch-recreatieve potentieel van de kust - en Scheveningen-Bad in het bijzonder – blijft een
opgave.

i.

Bevolkingsontwikkeling
Doelstellingen
Met de structuurvisie is ingezet op het faciliteren van een groei naar 505.000 inwoners in 2020 en
in 2012 nader te bezien of en in hoeverre een doorgroei naar 515.000 inwoners mogelijk en
wenselijk is. De bevolkingsomvang wordt niet gezien als doel op zich, maar als noodzakelijk
draagvlak voor een vitale stad.
Feiten & cijfers
Vanaf 2002, met de komst van de Vinex locaties en de bijbehorende nieuwbouw, begint de
bevolking van Den Haag te groeien. Vanaf 2008 zelfs meer en sneller dan van tevoren was gedacht
en zodanig dat in september 2011 de 500.000e Hagenaar welkom kon worden geheten.
De reden van die bevolkingstoename vanaf het begin van deze eeuw is enerzijds het oplopende
geboorteoverschot. Dit als direct gevolg van een gestaag toenemend aantal geboorten en een
gedaald aantal sterfgevallen. Anderzijds is de bevolkingstoename toe te schrijven aan het
migratiesaldo dat vanaf 2002 (overwegend) positief is. In eerste aanleg als direct gevolg van het
aanbod van nieuwbouwwoningen, vanaf 2008 als gevolg van een sterke toename van het aantal
vestigingen vanuit het buitenland. Dit buitenlandse vestigingsoverschot vanaf 2008 is veel groter
dan door het CBS was voorzien. Deze trendbreuk treedt vooral op bij migranten afkomstig uit de
Midden- en Oost-Europese landen (Moe-landen).
De natuurlijke aanwas en het vestigingsoverschot resulteren gezamenlijk in een gemiddelde
maandelijkse groei van ruim 500 inwoners over 2011 en bijna 400 over de 1e helft van 2012.
Daardoor is het inwonertal van Den Haag medio 2012 opgelopen naar 505.000.
Prognoses wijzen op een aanhoudende bevolkingsgroei in de Randstadprovincies op korte en
langere termijn, waarbij de – buitenlandse – migratie overigens een onzekere factor is en blijft. Ook
voor de bevolkingsontwikkeling van Den Haag is vooral de buitenlandse migratie een belangrijke
en tevens onzekere factor.
Tussen 2003 en 2009 is het gemiddeld besteedbaar inkomen in Den Haag met 12,5% toegenomen
tot 31.600 euro. Deze toename is meer dan in de rest van het Stadsgewest Haaglanden (+8,9%),
maar daar ligt het gemiddelde inkomen wel nog beduidend hoger (36.850 euro).
Het aantal huishoudens in Den Haag is in de periode 2003-2009 met ca. 7500 toegenomen. Bijna
een derde hiervan bestaat uit hoge inkomens, een kwart uit middeninkomens en nog geen 15% uit
lage inkomens. Hierdoor neemt binnen Den Haag langzaam maar zeker het aandeel lage inkomens
af en het aandeel hoge inkomens toe. Het aandeel middeninkomens blijft min of meer constant.
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Figuur 4. Ontwikkeling van aantal lage- midden en hoge inkomens in Den Haag (index 2003=100)
Bevindingen
Vanaf 2008 is de Haagse bevolking nog sneller gegroeid dan ten tijde van het opstellen van de
structuurvisie werd voorzien. Het in 2020 beoogd inwoneraantal van 505.000 is in 2012 al gehaald.
Deze recente snelle groei is niet het gevolg van de woningbouw zoals ten tijde van de Vinex, maar
vooral het gevolg van migratie. Prognoses wijzen op een aanhoudende bevolkingsgroei in de
Randstadprovincies op korte en langere termijn. Een doorgroei naar 515.000 inwoners in 2020 lijkt
alleszins realistisch, maar migratie is en blijft in de prognoses de grootste onzekerheid. De invloed
van de woningbouwproductie op de bevolkingsontwikkeling is minder groot dan ten tijde van het
opstellen van de structuurvisie werd gedacht.
Wel is de woningbouwproductie van invloed op de inkomenssamenstelling van de bevolking. Uit
het regionaal inkomensonderzoek (RIO) blijkt dat Den Haag over de periode 2003 t/m 2009 in
staat is geweest om meer midden en hoge inkomens te binden. Er is een relatie met het bouwen
voor midden- en hoge inkomensgroepen. Vooralsnog is het niet bekend welk effect de toegenomen
migratie en de economische crisis van de afgelopen jaren heeft gehad op het aandeel midden en
hogere inkomens.

j.

Werkgelegenheidsgroei
Doelstellingen
Er wordt ingezet op de groei van werkgelegenheid in de kennis- en dienstensector met 30.000 extra
arbeidsplaatsen. Om dit te kunnen accommoderen moet een omvangrijk kantorenprogramma
worden ontwikkeld. Om hiervoor voldoende ruimte beschikbaar te hebben, wordt voor
ruimtevragende, niet stadsverzorgende bedrijven gezocht naar andere locaties in Haaglanden, de
Zuidvleugel en de Randstad. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de onmisbare basis voor de
economie. Bedrijfjes die een verzorgende functie in de stad hebben, behoren her en der verspreid
over de stad te zitten. Soms op afzonderlijke bedrijventerreinen, soms ook gemengd in de
woonwijken als ze geen hinder veroorzaken. Hiervoor dient werkruimte in de gemengde gebieden
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te worden toegevoegd. Nieuwe bedrijventerreinen dienen te voorzien in een nieuwe vraag alsmede
als compensatie voor transformatie.
Feiten & cijfers
Sinds 2005 is de werkgelegenheid toegenomen met ruim 12.000 banen. Het hoogtepunt van het
aantal banen lag in 2009 toen Den Haag ruim 266.000 banen had. Echter vanaf 2009 zien we een
terugval in het aantal banen met ca. 5.000 waardoor we in 2011 ca. 261.000 banen hebben. De
dienstensector heeft het (evenals de meeste andere sectoren) goed gedaan tot 2009 maar is daarna
door de crisis hard geraakt.

270.000
265.000
260.000
255.000
250.000
245.000
240.000
235.000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

arbeidsplaatsen 248.912 245.773 253.701 265.505 266.174 263.845 261.021

Bron: DHIC/Werkgelegenheidsregister Haaglanden
Figuur 5. Arbeidsplaatsen in Den Haag
De grootste groei aan arbeidsplaatsen sinds 2005 heeft plaatsgevonden in de branches:
gezondheids- en welzijnszorg, advisering, onderzoek en specialistische zakelijke dienstverlening en
de bouwnijverheid. Krimp heeft plaatsgevonden in de branches: financiële instellingen, informatie
en communicatie en openbaar bestuur, overheidsdiensten en sociale verzekeringen. Van een
duidelijk waarneembare groei in de kennis- en dienstensector is geen sprake.
De doelstellingen met betrekking tot kantoorontwikkeling zijn gewijzigd. Het kantorenprogramma
zoals opgenomen in de structuurvisie is als gevolg van het instorten van de kantorenmarkt niet
meer realistisch en gewenst. In 2010 is een nieuwe gemeentelijke kantorenstrategie vastgesteld. De
regionale kantorenstrategie wordt momenteel geactualiseerd. Om de kantorenleegstand aan te
pakken is het beleid met betrekking tot nieuwe kantoorontwikkeling zeer terughoudend. Alleen op
de aantrekkelijke kantoorlocaties is nog ruimte voor nieuwe kantoorontwikkeling.
Met de uitplaatsing van zware bedrijven uit de stad is een begin gemaakt. Autoslopers uit de
Binckhorst hebben de mogelijkheid om zich te herhuisvesten op bedrijventerrein Heron. Door het
instorten van de kantorenmarkt en het vastlopen van de woningmarkt is de urgentie voor de
uitplaatsing van zware bedrijven afgenomen. Dit heeft geleidt tot stagnatie op moeilijke dossiers,
zoals de uitplaatsing van watergebonden bedrijven uit de Binckhorst. De transformatie van
bedrijventerreinen naar gemengd stedelijk gebied gaat langer duren Hierdoor is er nu geen
urgentie om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen als compensatie voor de transformatie.
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Tussen 2005 en 2011 is het aantal (bedrijfs)organisaties in Den Haag met ruim 50% gegroeid. Dit
cijfer wordt vooral bepaald door de toename van het aantal zzp-ers . Het totale commercieel
vastgoed (kantoren, bedrijven, detailhandel, horeca, uitgaansfuncties, etc.) in Den Haag beslaat in
2012 ruim 5,7 miljoen m2 bvo. Het bruto vloeroppervlak (bvo) aan commerciële functies in de stad
is maar beperkt gegroeid; per saldo nam het areaal in termen van m2 bvo toe met 4,5%. Het
kantooroppervlak steeg met 2,7%. Het oppervlak aan bedrijfsruimte nam toe met circa 10 %. Die
groei werd voornamelijk gerealiseerd in de Vinex. In de bestaande stad nam het oppervlak per
saldo met bijna 3.000 m² af. Maatsschappelijke functies (sport, cultuur, onderwijs, zorg, etc) kenden
een sterke groei in ruimtebeslag van bijna 22%.
Bevindingen
De inzet op het verder uitbouwen van Den Haag als internationale stad en het investeren in
stuwende actoren heeft geleid tot groei van de werkgelegenheid, maar niet specifiek in de kennisen dienstensector. De groei van de werkgelegenheid is ook niet evenredig over de stad gespreid. Ze
is vooral terug te vinden aan de randen van de Vinex en centrumzone. Vooral in Ockenburg en
Kraaijensteijn ging veel werkgelegenheid verloren. Ook in Scheveningen is een (soms forse)
terugloop in banen te zien. Traditionele werkgebieden als Laakhaven en Binckhorst en de voorheen
sterk gemengde Stationsbuurt vertonen baanverlies. Groei van de werkgelegenheid met ruim 1.000
banen vindt plaats bij de Hogeschool en omgeving, maar compenseert niet het verlies van meer dan
4.000 banen in de overige delen van de Haagse havens.
De werkgelegenheid in Den Haag is sinds 2005 fors toegenomen. Per saldo heeft er tussen 2005 en
2011 een groei van 12.000 arbeidsplaatsen plaatsgevonden. Daarmee is voor deze periode voldaan
aan de ambitie. Bijna de helft van beoogde 30.000 arbeidsplaatsen tot 2020 zijn nu al gerealiseerd.
De groei van de werkgelegenheid is ook niet evenredig over de stad gespreid. Ze is vooral terug te
vinden aan de randen van de Vinex en centrumzone. Opgemerkt dient te worden dat na de
aanvankelijke groei van de werkgelegenheid tot 2009 is de afgelopen jaren een daling te zien als
gevolg van de economische crisis. Een aantal factoren wijzen erop dat hier nog wel een opgave ligt,
zoals de voortdurende recessie en de krimp bij de Rijksoverheid. De ontwikkelstrategie om de
kennis- en dienstensector te laten groeien door binnenstedelijke kantoorontwikkeling en
grootschalige uitplaatsing van ruimte-extensieve bedrijvigheid is mede door de stagnatie in de
kantorenmarkt niet meer adequaat.

k. Milieu en duurzaamheid
Doelstellingen
In de structuurvisie zelf zijn geen expliciete milieu- & duurzaamheiddoelstellingen opgenomen.
Wel is er bij het opstellen van de structuurvisie een quick-scan milieutoets uitgevoerd.
Feiten & cijfers
In de milieutoets zijn, afgeleid van het gebiedsgericht milieubeleid, acht milieuthema’s benoemd.
Deze acht thema’s (bodem, water, groen, mobiliteit, klimaat, geluid, lucht en externe veiligheid) zijn
gebruikt om een inzicht te krijgen in de te verwachten milieuproblematiek in de
ontwikkelingsgebieden van de structuurvisie. Als vervolg op de quick-scan milieutoets is bij het
opstellen van de masterplannen voor elk ontwikkelingsgebied een PlanMER of uitgebreide
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milieutoets uitgevoerd. Bij de verdere uitwerking in bestemmingsplannen en vervolgens
bouwplannen moet milieu & duurzaamheid fysiek zijn beslag krijgen.
Naast de uitwerking van de structuurvisie in masterplannen werkt de structuurvisie rechtstreeks
door in sectoraal beleid. De component milieu- en duurzaamheid in het sectorale beleid komt tot
uitdrukking in de kadernota Duurzaamheid 2009, met onderliggende nota’s zoals “Bestaande
woningen, Duurzame woningen” ten behoeve van het woonbeleid of in een PlanMER bij de Haagse
Nota Mobiliteit.
Bevindingen
Over de ontwikkelingsgebieden waarvoor een PlanMER is opgesteld (Scheveningen-Kust, Lijn 11
zone, Binckhorst en Kijkduin) heeft de Commissie voor de m.e.r. geadviseerd. Ook heeft de
Commissie voor de m.e.r. geadviseerd over het PlanMER Haagse Nota Mobiliteit. Uit de advisering
van de Commissie voor de m.e.r. komt het beeld naar voren dat de Haagse milieu -en
duurzaamheidambities helder zijn, doch door hoge bebouwing-, bevolkings- en verkeersdichtheid
vaak aan de grenzen zit van wat milieutechnisch en wettelijk nog mogelijk is. Bij de uitvoering van
de ruimtelijke plannen is daarom specifiek aandacht voor thema’s zoals lucht, geluid, natuur,
klimaat & energie, water, mobiliteit en gezondheid zeer belangrijk. Daarnaast kan de onderlinge
samenhang tussen de milieu- en duurzaamheidthema’s in ruimtelijke strategische keuzes verder
worden versterkt. De ruimtelijke structuur en ontwikkeling van de stad is mede bepalend voor wat
er uiteindelijk milieu- en duurzaamheidstechnisch mogelijk is.
Het reduceren van CO2 uitstoot is een taaie opgave. In het Klimaatplan uit 2011 is gebleken dat
belangrijke onderdelen niet door de gemeente direct te beïnvloeden zijn. Verantwoordelijkheid en
hulp van burgers, het bedrijfsleven en de andere overheden zijn nodig. Onderzoeken tonen aan dat
groene groei mogelijk is.
4.3

Juridische aspecten
Om te voldoen aan de huidige wettelijke verplichtingen van de nieuwe Wro moet Den Haag één of
meerdere structuurvisies hebben vastgesteld voor het gehele grondgebied. De huidige
structuurvisie is geen structuurvisie in de zin van de Wet ruimtelijke ordening. Door het ontbreken
van een wettelijke status verliest een structuurvisie aan waarde als formele onderbouwing van
plannen en projecten. Echter voor nu is dit voor de belangrijkste ontwikkelingsgebieden en de
Rotterdamsebaan nu al goed geregeld. Voor de meeste ontwikkelingsgebieden is het masterplan
wèl als structuurvisie conform de Wro vastgesteld waarmee voor Kijkduin, Scheveningen kustzone,
Lijn 11 zone, Erasmusveld-Leywegzone en Knoop Moerwijk aan de wettelijke verplichtingen wordt
voldaan. Ook het Regionaal Structuurplan (RSP), waarin de belangrijkste grote ontwikkelingen van
Den Haag zijn opgenomen, heeft deze status. Gezien de op handen zijnde wijzigingen in het
omgevingsrecht is het niet zinvol om de huidige structuurvisie conform de Wro vast te stellen. Het
is verstandiger om te anticiperen op de ontwikkelingen in het kader van de nieuwe Omgevingswet.
Andere gemeenten (bv. Rotterdam) kiezen voor een vergelijkbare lijn.
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Beleidsbetrokkenheid
Feiten
Bij het tot stand komen van de structuurvisie is op verschillende manieren inbreng vanuit private
en publieke partijen georganiseerd:
o er is een Forum Stakeholders, bestaande uit marktpartijen, buurgemeenten en
maatschappelijke organisaties ingesteld dat gedurende het proces het college op gezette tijden
geadviseerd heeft;
o halverwege het proces van het opstellen van de structuurvisie is een reeks gebiedsateliers
georganiseerd waarbij met de omliggende gemeenten de gemeenschappelijke opgaven zijn
doorgesproken; en
o het laatste halve jaar is, op basis van een discussiedocument, een kort, maar intensief
participatieproces georganiseerd, waarbij zowel burgers, belangengroepen, deskundigen
en andere overheden op verschillende wijzen inbreng hebben kunnen leveren. Alle inbreng in
die laatste periode is verzameld in een achtergrondendocument bij de structuurvisie.
Bij de uitwerking van de structuurvisie is participatie in het kader van de op te stellen
masterplannen voor de verschillende ontwikkelingsgebieden verder geïntensiveerd op basis van de
dan inmiddels vastgestelde inspraakverordening en later de participatieladder. Per masterplan is
een vast minimumstramien opgelegd van samenspraak met betrokken partijen.
Bevindingen
Brede participatie vanuit de burgers is voorafgaand aan de besluitvorming over de structuurvisie
georganiseerd. Het laten participeren van bewoners en belanghebbende voorafgaand aan de
besluitvorming was een nieuw fenomeen. Zowel voor de gemeentelijke organisatie als voor de stad
was dit ‘even wennen’. Verder is gekozen voor participatie door professionals en belangengroepen.
Gaande het traject is het proces van samenspraak met de stad verder geprofessionaliseerd. Dit
heeft de betrokkenheid verhoogd. Duidelijk is dat participatie en betrokkenheid van de stad
onderwerp van gesprek blijft. Nu de gemeente zich meer faciliterend opstelt, komt wederom de
vraag op ‘op welke wijze en door wie dit moet worden georganiseerd’.

4.5

Financiën
Feiten en cijfers
Het opstellen en bestuurlijk vaststellen van de structuurvisie heeft vanaf eerste verkenningen tot
vaststelling in de raad 3 jaar in beslag genomen. De kosten die ermee gemoeid waren betroffen
vooral uren ambtelijke inzet, externe inhuur en uitbesteed onderzoek. Voor de uitwerking van de
verschillende masterplannen voor de periode 2007-2011 is door de raad een budget beschikbaar
gesteld van € 15 miljoen. Naast ambtelijke inzet en externe inhuur is hierbij ook een hoger
communicatiebudget opgenomen.
Met de structuurvisie is ook een indicatie van de benodigde investeringen opgesteld; die beliepen in
totaal circa € 3,5 miljard aan overheidsinvesteringen en een veelvoud daarvan aan private
investeringen. Infrastructuur (ca. € 2 miljard) en tekorten gebiedsontwikkeling (ca. € 800 miljoen)
vormde de belangrijkste investeringscategorieën. De uitwerkingen van de masterplannen zijn
binnen die indicaties gebleven.
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Bevindingen
In vergelijking met andere steden is de 3 jaar looptijd geen uitzonderlijk lange periode voor het
opstellen voor een structuurvisie. Het uitwerken van de masterplannen is in zijn totaal binnen het
beschikbaar gestelde budget gebleven.
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Conclusies

Uit het voorliggende materiaal van de analyse van de resultaten en de veranderende
omstandigheden zijn de volgende conclusies te trekken.
5.1

Een gedeelde visie op de stad werkt
Met de door college en raad vastgestelde structuurvisie Den Haag 2020 Wéreldstad aan Zee heeft
de stad sinds lange tijd een gedeelde visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Uit de
analyse op het thema regionale samenwerking blijkt dat ze daarmee een bruikbaar instrument in
handen waarmee extern gelobbyd kon worden bij provincie en rijk en waarmee marktpartijen
duidelijkheid werd geboden over de kansen/ambities en mogelijkheden om te investeren in de
stad. Als omslag in het denken van uitleg naar binnenstedelijk bouwen heeft de structuurvisie als
instrument zijn waarde gehad. Vooral waar het gaat om de integrale versterking van de stad van
binnenuit en de relatie met infrastructuur en andere programma’s. Op basis van de bevindingen op
het thema ruimtelijke kaderstelling / richtinggevendheid kan worden geconcludeerd dat het een
nieuwe stroom projecten op gang heeft gebracht met een andere focus. Ondanks de complexiteit
van binnenstedelijk bouwen zijn in de afgelopen jaren diverse successen geboekt. Dit heeft
geresulteerd in een enorme kwaliteitsverbetering van de stad. De nieuwe skyline van het centrum
en aantrekkelijke appartementencomplexen in Scheveningen-Haven zijn daar aansprekende
voorbeelden van.
De structuurvisie heeft ook gezorgd voor interne focus bij verdere ruimtelijke uitwerking en
sectorale beleidsontwikkeling in de stad (zie paragraaf 3.2). En hoewel er altijd discussie is op
onderdelen, het denken staat niet stil, blijken de hoofdkeuzen uit de structuurvisie robuust:
internationale stad, ontwikkeling van de kust en binnenstedelijk accommoderen van de groei.

5.2

Bevolkingsontwikkeling en groeiambities
Bij de vaststelling van de structuurvisie is besloten “in te stemmen met de ambitie van de
geprognosticeerde groei naar 505.000 inwoners in 2020 en in 2012 nader te bezien of /en in
hoeverre een doorgroei naar 515.000 inwoners mogelijk en wenselijk is”. Uit de analyse van de
bevokingsontwikkeling blijkt dat de bevolkingstoename sneller verloopt en dat de grens van
505.000 al in 2012 is bereikt. Voor 2020 wordt nu een bevolkingsomvang van meer dan 515.000
verwacht. De bevolkingstoename is vooral het gevolg van het buitenlandse vestigingsoverschot. De
gemiddelde woningbezetting blijkt, tegen de verwachting in, de afgelopen jaren niet te zijn gedaald,
maar zich te hebben gestabiliseerd. Het aantal van 30.000 nieuwe woningen waar in de
structuurvisie voor 2020 van wordt uitgegaan, hoeft daarom nu niet naar boven te worden
bijgesteld.
De meest recente verwachting op basis van diverse prognoses is dat Den Haag tot 2040 nog verder
zal blijven groeien met circa 65.000 inwoners, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan
(zie paragraaf 3.1.). Een gezonde economische ontwikkeling met voldoende werkgelegenheid is
daarbij belangrijk. Op basis van de beoogde woningbouwproductie van circa 1500 woningen per
jaar (exclusief vervanging) is het een programmatisch een haalbare opgave. Uitgaande van een
gemiddelde woningbezetting van net boven de 2 zou dat betekenen dat er tot 2040 circa 30.000
woningen aan de huidige voorraad moeten worden toegevoegd. Dit biedt enorme potentie voor de
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ontwikkeling van de stad. Om ervoor te zorgen dat de groei bijdraagt aan een kwalitatieve
versterking van de stad moet er wel gebouwd worden. Of er op lange termijn ruimte is en op welke
wijze hieraan invulling gegeven kan worden dient te zijner tijd nader te worden onderzocht.
5.3

Programma wonen en werken op koers
Uit de bevindingen op het thema ruimtelijke kaderstelling / richtinggevendheid blijkt dat ongeveer
tweederde van de woningbouwopgave van 30.000 planologisch is verankerd binnen de
ontwikkelingsgebieden. Samen met de Agenda voor de Haagse Verdichting, de verruiming van de
mogelijkheden voor dakopbouwen en het mogelijk maken van vijflagen in bestemmingsplannen
zijn belangrijke stappen gezet om de ambitie om binnenstedelijk te verdichten concreet mogelijk te
maken op een wijze die past bij de kwaliteiten van de stad.
In de periode 2005-2011 zijn er jaarlijks gemiddeld 1550 bijgebouwd. Met de netto toevoeging van
10.800 woningen is al aan ruim 1/3 van de totaalopgave van 30.000 woningen voldaan. Dit heeft
geleid tot aansprekende binnenstedelijke ontwikkelingen aan onder meer de Leyweg, in de Lijn 11
zone rond de Verademing, in Laakhavens en rond Den Haag Centraal.
Uit de feiten en cijfers blijkt dat de werkgelegenheid in Den Haag is sinds 2005 fors toegenomen.
Per saldo heeft er tussen 2005 en 2011 een groei van 12.000 arbeidsplaatsen plaatsgevonden.
Daarmee is voor deze periode voldaan aan de ambitie. Bijna de helft van beoogde 30.000
arbeidsplaatsen tot 2020 zijn nu al gerealiseerd.
De actuele bevolkingsontwikkeling en de diverse prognoses geven geen aanleiding de kwantitatieve
opgaven voor wonen en werken bij te stellen. De financiële crisis en economische recessie zijn wel
aanleiding geweest het uitvoeringsprogramma te faseren en te besluiten tot nadere prioritering in
de centrale zone. Dit wordt jaarlijks vastgelegd in het IpSO. Voor de periode 2011-2015 is het
streven voorlopig bijgesteld naar een nieuwbouwproductie van 1.500 woningen per jaar. De
ambitie om 30.000 woningen te realiseren voor 2020 is daarmee bijgesteld door deze voorlopig
iets door te schuiven in de tijd. Dit betekent overigens niet dat de druk op de stad is afgenomen.
Deze fasering en prioritering hebben een krappe planvoorraad tot gevolg. Op korte termijn moet er
voor worden gezorgd dat de huidige planvoorraad tot voldoende haalbare plannen leidt, rekening
houdend met de beperkte investeringsmogelijkheden van de gemeente. Op lange termijn moeten
meer woningbouwprogramma’s planologisch worden verankerd om de planvoorraad op peil te
houden.
Daarnaast is sinds het uitbreken van de crisis een patroon zichtbaar dat het aantal inwoners blijft
groeien, terwijl het aantal banen terugloopt. Een aantal factoren wijst er op dat hier naar de
toekomst toe nog een opgave ligt, zoals de voortdurende recessie en de krimp bij de Rijksoverheid.
Het blijft daarom van belang om de werkgelegenheid zorgvuldig te monitoren om ervoor te zorgen
dat de werkgelegenheidsambitie daadwerkelijk wordt gehaald.

5.4

Majeure investeringen in bereikbaarheid
De beleidsambities op het gebied van infrastructuur uit de structuurvisie zijn voor een belangrijk
deel gerealiseerd. Uit de feiten en cijfers op het gebied van bereikbaarheid blijkt dat er
aansprekende resultaten zijn geboekt, die tot zeer omvangrijke investeringen in de stad gaan
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leiden. Tot 2023 zijn er met rijk en regio investeringen afgesproken in de weginfrastructuur in de
Haagse regio (de MIRT verkenning en de overeenstemming over de Rotterdamsebaan) en er
worden kortere reistijden en een comfortabeler openbaar vervoer gerealiseerd op bestaande OVtrajecten. Met Den Haag Nieuw Centraal wordt een van de belangrijkste entrees van de stad op
internationaal niveau gebracht. De bereikbaarheid van de stad krijgt daarmee een gigantische
kwaliteitsimpuls.
Aan de verbetering van de bereikbaarheid van de kust wordt gestaag gewerkt. De tramlijnen 1, 9 en
11 naar de kust worden geschikt gemaakt voor Randstadrail en zorgen daarmee voor verbetering
van de kwaliteit en reistijden. De ambities voor een betere OV-bereikbaarheid van de
Internationale kustzone uit de structuurvisie gingen nog een slag verder: een directe regionale
bereikbaarheid van de kust met Randstadrail. Doordat een aantal beoogde ontwikkelingen langs
deze lijn nog niet of slechts gedeeltelijk van de grond komen (Scheveningen-Bad, Vlietzone,
Schieveen) is het nog niet noodzakelijk geweest om alle ambities met betrekking de regionale ovbereikbaarheid te vertalen naar concrete projecten.
Het ongelijkvloers maken van twee belangrijke kruisingen in de Noordelijke Randweg en
verbetering van de Wippolderlaan/Lozerlaan maken de kustzone via de weg beter bereikbaar. Voor
het sluiten van de internationale Ring - zoals in de structuurvisie is voorgenomen – wordt nog
gewerkt aan het lokaal oplossen van knelpunten.
5.5

Basis voor ontwikkeling internationale kustzone gelegd
Uit de analyse op het thema benutting ligging aan zee blijkt dat het belang van de kustzone en de
kwalitatieve potentie daarvan met de vaststelling van de structuurvisie opnieuw én stevig op de
kaart zijn gezet. Met de stappen die gezet zijn in zowel Scheveningen, Kijkduin als de Internationale
Zone, is een begin gemaakt met een betere benutting van de ligging aan zee. De kustversterking
voor de korte en de middellange termijn is op orde. De nieuwe boulevard in Scheveningen-Bad
zorgt voor een belangrijke kwalitatieve impuls in de openbare ruimte. De nieuwe inrichting nodigt
uit om te flaneren en door de nieuwe beplanting is het duinmilieu nu ook voelbaar in de badplaats
zelf. In Scheveningen-Haven is de binnenstedelijke ontwikkeling in volle gang. De contracten met
een ontwikkelaar voor het Norfolkterrein zijn gesloten. De kustversterking bij Kijkduin heeft extra
duingebied en strand opgeleverd, waardoor de recreatieve aantrekkelijkheid wordt vergroot.
Een eerste basis is gelegd om de ambities te realiseren om van Scheveningen het drukke bruisende
tweede centrum te maken. Dit is echter nog niet terug te vinden in de werkgelegenheidscijfers.
Maar de realisatie van Scheveningen-Haven zal naar verwachting zeker voor een impuls zorgen, die
in de huidige werkgelegenheidscijfers nog niet terug te zien is. De nieuwe boulevard biedt kansen
voor een betere benutting van het toeristisch potentieel, maar de verwachting is dat de groei van
het aantal bezoekers en bestedingen niet vanzelf plaats gaan vinden. Door het nader uitwerken van
‘stad aan zee’ ten behoeve van sport en recreatie en het realiseren van meer combinatiebezoek
tussen Scheveningen en de binnenstad kan de ligging aan zee nog beter benut worden.

5.6

Toonaangevend internationaal profiel versterkt
Met de structuurvisie heeft het profiel van internationale stad van vrede en recht, zoals in de
negentiger jaren geleidelijk opgebouwd, ook ruimtelijk een gezicht gekregen en wordt er meer
gestuurd op het uitbouwen van dat profiel. Dat is een goede, scherpe en fundamentele keuze
geweest. Feiten en cijfers tonen aan dat de internationale sector (overheid en bedrijfsleven) een
belangrijke bijdrage levert aan de economische ontwikkeling van stad en regio. Deze economische
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groei gaat gepaard met een ruimtelijke kwaliteitsimpuls in de Internationale Zone, maar ook
daarbuiten. Aansprekende resultaten zijn de herinrichting van het World Forum gebied en de
nieuwbouw voor een aantal toonaangevend internationale instellingen, zoals Europol, het
Internationaal Strafhof op het terrein van de Alexanderkazerne en de nieuwe Franse ambassade
aan de Anna Paulownastraat. Het internationale profiel van Den Haag is onderscheidend en vormt
een unique selling point. Dit is goed voor de internationale concurrentiepositie van Den Haag ten
opzichte van andere steden en stedelijke regio’s. Den Haag is in de afgelopen jaren een attractieve
stad gebleken voor internationale instellingen, bedrijven en bewoners. Dit biedt een waardevolle
basis voor verdere economische en ruimtelijke versterking van de stad in de toekomst.
5.7

Nieuwe opgaven en aandachtspunten
Na vaststelling van de structuurvisie heeft de tijd niet stilgestaan en hebben zich ontwikkelingen
voorgedaan die de context waarin de structuurvisie zijn uitwerking moet vinden veranderd.
Daaruit zijn de volgende nieuwe opgaven en aandachtspunten voor de komende jaren te
destilleren.
-

Nieuwe groeiperspectieven & veranderende rollen en groeipatronen
De stad is in trek en de bevolkingsprognoses bieden kansen om als stad te groeien. De
structuurvisie biedt slechts gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe we deze groeikansen willen
en kunnen accommoderen. De tijden dat overheidsbeleid grotendeels bepaalt waar de groei
neerslaat liggen achter ons. Ruimte vinden om te groeien wordt steeds moeilijker en gebeurt
steeds meer organisch. De financiële middelen om de groei te sturen zijn beperkt. De invloed
van externe factoren, zoals migratie, worden steeds groter. Deze nieuwe realiteit leidt tot
verschuivingen in het groeipatroon van de stad en een gewijzigde rolverdeling tussen actoren.
De investeringsstrategie van de overheid is wezenlijk aan het veranderen. De nadruk komt
sterker te liggen op het scheppen van de juiste condities door stimulerende kaders te
ontwikkelen en vooral te investeren in infrastructuur en openbare ruimte. Marktpartijen
moeten meer dan een aantal jaren geleden investeringen in vastgoed voor hun rekening
nemen. Daarbij wordt leegstaand vastgoed steeds belangrijker voor de toekomstige
ontwikkeling van de stad en het nieuwe werken stelt andere eisen. De vraag is hoe hergebruik
van bestaande gebouw het ontwikkelingspatroon van de stad beïnvloedt en welke gevolgen de
teruglopende woningbouwproductie, de decentralisatie bij het rijksoverheid en financiële
positie van woningcorporaties heeft voor de veroudering van de bestaande voorraad.

-

Zorgen voor balans in wonen en werken
Vanaf 2005 is het aantal inwoners sneller gegroeid dan het aantal banen. Om een
(inter)nationaal aantrekkelijke en concurrerende stad te blijven is het van belang dat de
inwonersgroei niet te ver uit de pas loopt met de economische groei. In eerste instantie betreft
het een economische opgave. Maar leefkwaliteit en versterken van de grootstedelijke
aantrekkingskracht zijn belangrijke (ruimtelijke) randvoorwaarden om deze economische
groei te laten slagen. Topkwaliteit is daarbij belangrijker dan kwantiteit. Dit betekent dat we
moeten blijven inzetten op de juiste woonmilieus, hoogwaardige (regionaal)groenstructuren,
uitstekende bereikbaarheid en onderscheidende leefmilieus. Verder is er een wisselwerking
met de bevolkingsgroei, omdat de groeiscenario’s zich baseren op een bepaalde mate c.q.
bandbreedte van economische groei. Zonder die economische groei (in ieder geval op regionale
schaal) valt op enig moment ook de aantrekkelijkheid als vestigingsplaats terug.
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-

Verschuiving van sloop/nieuwbouw naar transformatie en hergebruik
De inzet op het verder uitbouwen van Den Haag als internationale stad en het investeren in
stuwende actoren heeft geleid tot groei van de werkgelegenheid. De economische crisis trekt
momenteel echter een zware wissel op de werkgelegenheidsontwikkeling en woningproductie
in de stad. Met dit scenario houdt de structuurvisie geen rekening. De strategie om de kennisen dienstensector te laten groeien door binnenstedelijke kantoorontwikkeling en grootschalige
uitplaatsing van ruimte-extensieve bedrijvigheid is werkt niet meer. Op grond van de huidige
kennis ligt een meer gedifferentieerde aanpak voor de hand. Een belangrijke verschuiving vindt
plaats van de transformatie van bedrijventerreinen ten behoeve van integrale
gebiedsontwikkeling (en het op andere plekken toevoegen van werkruimte) naar hergebruik
en de transformatie van structureel leegstaand vastgoed.

-

Spanningsveld tussen binnenstedelijk bouwen, kwaliteit openbare ruimte en parkeren
Uit de evaluatie blijkt dat binnenstedelijk verdichten niet ten koste gaat van de groenkwaliteiten beleving. Wel blijft er een spanningsveld met parkeren, dat alleen maar zal toenemen naar
mate Den Haag verder groeit. De openbare ruimte kan de toenemende parkeervraag niet
opvangen zonder in te boeten op de kwaliteit. Gebouwde parkeervoorzieningen blijken in veel
gebieden niet haalbaar en zijn een bottleneck in binnenstedelijke planontwikkeling. De huidige
aanpak houdt op termijn geen stand: en binnenstedelijk verdichten en extra parkeerplaatsen
realiseren in de openbare ruimte. Een visie hierop is cruciaal om de binnenstedelijke
woningbouwproductie mogelijk te maken en de discussie over de gevolgen voor prijs en
beschikbaarheid te gaan voeren.

Concluderend
De aanleiding van de evaluatie was om de groeistrategie en ambities in het licht van de actuele
situatie te bezien. De visie wordt breed gedragen en de actuele bevolkingsontwikkelingen geven
geen aanleiding de ambities hierop bij te stellen. De ontwikkelstrategie, die uitgaat van een sterke
rol van de overheid en een groot investeringsvermogen, voldoet echter niet meer. Daarmee gaan
ook de eerder gestelde omvang, invulling en ontwikkeltempo’s van de programma’s verschuiven. In
het IpSO is het uitvoeringsprogramma gefaseerd, prioriteit gegeven aan ontwikkelingen in de
centrale zone en staat het inspelen op particuliere geldstromen centraal.
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Kerncijfers
Bevolking

Aantal inwoners
Waarvan
. 0<20 jaar
. 20<65 jaar
. 65 jaar e.o
Aantal huishoudens
Waarvan
. alleenstaand
. samenwonend zonder kind(eren)
. samenwonend met kind (eren)
. eenoudergezin
Waarvan *)
. laag inkomen
. midden inkomen
. hoog inkomen

2005

2012

472.087

502.802

109.464
298.509
64.114
239.339

115.359
320.784
66.659
252.811

105
107
104
106

112.751
58.033
48.395
20.160

118.825
58.259
53.710
22.017
Stand 2009 *)
110.110
75.160
38.350

105
100
111
109

106.570
72.590
36.010

Index
2005=100
107

103
104
106

Bron: DHIC/GBA/PSO
*) bron DHIC/CBS/RIO; 2009 is het meest recente jaar waarvoor aantallen beschikbaar zijn; het aantal huishoudens volgens
het RIO is lager dan het geschatte aantal op basis van het GBA omdat het uitsluitend particuliere huishoudens, exclusief
studentenhuishoudens betreft. Verdeling laag-midden-hoog inkomen op basis van de landelijke decielenverdeling van 4040-20.

Werkgelegenheid

Aantal banen
Waarvan Top 5 (in absolute aantallen
gezien) sterkste groeisectoren:
. Gezondheids- en welzijnszorg
. Advisering, onderzoek, special.
zakelijke dienstverlening
. Bouwnijverheid
. Verhuur van roerende goederen,
overige zakelijke dienstverlening
. Onderwijs
Waarvan Top 3 (in absolute aantallen
gezien) sterkste krimpsectoren:
. Financiële instellingen
. Informatie en communicatie
. Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen

2005

2012

248.912

261.021

Index
2005=100
105 *)

33.380

38.518

115

20.404
8.372

35.081
11.779

123
141 *)

8.764
14.226

11.523
15.602

131 *)
110

11.689
16.367

8.080
13.469

69
82

53.187

50.529

95

Bron: DHIC/SGHL/Werkgelegenheidsregister
*) Let op: stijging is ten opzichte van 2005; ten opzichte van 2009 is het aantal banen gedaald!
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Wonen

Aantal woningen *)
Waarvan **)
. koop
. sociale huur
. particuliere huur
Waarvan **)
. eengezins
. appartement
Gemiddelde woningbezetting ***)
Werkelijke wachttijd (in maanden)
sociale huursector voor:
. starters
. doorstromers
Aantal verkochte woningen
. eengezins
. appartement
Gemiddelde prijs verkochte
woningen****)
. eengezins
. appartement
Gemiddelde m2 prijs verkochte
woningen****)
. eengezins
. appartement

2005

2012

230.330

241.107

Index
2005=100
105

97.318
79.629
40.805

110.204
79.340
46.052

113
100
113

44.429
180.313
2,05

3083
187.646
2,09

119
104

17
26

16
31

94
119

1418
6243

1027
3441

72
55

380.736 euro
162.619 euro

423.138 euro
182.476 euro

111
112

2233 euro
1700 euro

2351 euro
1830 euro

105
108

Bron:DHIC/CBS, DHIC/OZB en DHIC/GBA
*) bron: CBS. Als gevolg van definitieverschillen wijkt deze af van de woningvoorraad op basis van OZB.
**) bron: OZB. exclusief woningen waarvan de eigendomscategorie nog niet bepaald is resp exclusief woningtype ‘overig’;
corporatiewoningen inclusief woningen boven de huurprijsgrens
***) Woningbezetting in DHIC is gebaseerd op de CBS woningvoorraad. Vanaf de na-oorlogse piek van 4,15 personen per
woning rond 1950 daalt de woningbezetting continu tot het laagste niveau van 2,04 personen per woning in 2007; daarna
is er een lichte stijging
****) In 2008 bereiken de prijzen een – voorlopig? – maximum. Daarna zijn de prijzen gedaald.
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Voorzieningen

M2 vloeroppervlakte winkels
binnenstad *)
Aantal winkels in binnenstad *)
Waarvan in marktsegment *):
. Nvt.
. Discount
. Laag
. Midden
. Hoog
. Exclusief
Aantal hotels **)
Aantal hotelbedden **)

2007

2011

Index
2007=100

176.291
966

182.857
931

104
96

284
24
59
299
227
73
67
6409

247
20
57
274
256
77
66
7532

87
83
97
92
113
105
99
118

2005

2012

2004

2010

Index
2005=100
Index 2004=100

7.538
1.171
2007
71
264.100

12.422
5.751
2011
87
293.400

165
491
Index 2007=100
123
111

523.300

535.500

102

in

*) Bron: Locatus
**) Bron: bron: Bedrijfschap Horeca en Catering (ged bewerkt door ABF en DSO)

Internationale stad

Aantal
banen
gerelateerd
aan
internationale organisaties *)
. directe werkgelegenheid
. indirecte werkgelegenheid
Aantal instellingen in cluster ’Recht en
vrede’ **)
Aantal buitenlandse gasten ***)
Aantal
overnachtingen
van
buitenlandse gasten ***)

*) bron: Den Haag Internationale stad van vrede en recht, Decisio 2005 en 2011
**) DHIC/Jaarplan BIZ/ International Desk 2007
***) bron: CBS

Commissie Ruimte

Dichtheden, bodemgebruik en vloeroppervlakte
2005
Dichtheid
Inwoners/ha
Woningen/ha
Floor space index (m2 vloer opp/m2
landopp) *)
Bodemgebruik (ha)
Totale oppervlakte gemeente (incl
water)
Bebouwing
Erf/tuin
Verkeeren
voetgangersgebied,
kunstwerken
Water
Groengebied
Agrarisch en braakliggend
Vloeroppervlakte (m2 x 1000)
Wonen
Niet-wonen
Waarvan:
. bedrijven
. kantoren
. winkels
. hotels/pensions
. horeca en uitgaansvoorzieningen
. scholen
. culturele voorzieningen
. medische voorzieningen

2012

Index
2005=100

58,8
28,7
0,42

62,5
30,0
0,64

8565

8562

1450
1621
2114

1519
1857
2173

105
115
103

535
2183
686

519
2168
317

97
99
46

23.276
12.899

25.648
14.555

110
113

1428
4688
1427
192
277
795
272
986

1570
4816
1448
226
308
1046
383
776

110
103
101
118
111
132
141
79

Bron: DHIC/DSO en L&V; DHIC/OZB; DHIC/CBS
*) totale vloeroppervlakte, dus inclusief oppervlakte van verdiepingen

