Den Haag, 31 mei 2021
Aan de Leden van de Commissie Ruimte
Spui 70
2511 BT Den Haag
Betreft: Haagse referentienormen maatschappelijke voorzieningen (RIS 307513)
Geachte leden van de Commissie Ruimte,
Komende woensdag 3 juni 2021 vergadert u over het collegevoorstel voor de referentienormen
maatschappelijke voorzieningen (RIS 307513). In Bijlage 1 worden op p. 15 de volgende normen voor
het openbare gebruiksgroen voorgesteld:
• 8.000 m2 per 1.000 woningen voor centrum-stedelijk gebied
• 16.000 m2 per 1.000 woningen voor gemengd stedelijk gebied
• 24.000 m2 per 1.000 woningen voor groen-blauw gebied
Voor het centrum-stedelijk gebied is dit al een halvering van de bestaande situatie (16 m2/woning).
Ook de wateroppervlakte wordt gehalveerd, van 6m2 naar 3m2 (Bron: Gereedschapskist Openbare
Ruimte CID, p. 26).
Daar komt bovenop dat de gemeente het totale beslag aan ruimte, inclusief de ruimte voor het
gebruiksgroen, wil beperken “door slimme combinaties aan te gaan”. De Vrienden vrezen dat
hierdoor per saldo nog minder ruimte voor echt groen komt dan nu al zal gebeuren als de
voorgestelde norm halvering voor de centrumwijken wordt aangenomen. Wij willen er op wijzen dat
het nieuwe beleid daarmee haaks staat op de in 2016 aangenomen Agenda Haags Groen, waarmee
het stadsbestuur beoogt dat “Den Haag een aantrekkelijke stad blijft voor bewoners, bezoekers en
bedrijven”.
Naast het behoud van haar aantrekkingskracht voor deze drie groepen gaat het bovendien ook om
voldoende waterberging, vermindering van hittestress en de geestelijke en fysieke volksgezondheid.
Wij verwijzen hiervoor naar het wetenschappelijk rapport ‘Woningbouw en hittestress in een
veranderend klimaat : testbed Den Haag’ van het KNMI uit 2018. Hierin wordt voor het voorkomen
van toenemende hittestress uitgegaan van een zo veel mogelijk gelijk blijvende fractie groen in de
verdichtingsgebieden CID en Zuid-West. Uit metingen tijdens een hitteperiode in 2006 bleek al
eerder dat van de Nederlandse steden Den Haag het sterkste hitte-eiland effect heeft, met een
temperatuur die overdag tot 8,6 ˚C hoger was dan buiten de stad en ‘s nachts zelfs tot 15,4 ˚C. Het
gemiddelde voor de Nederlandse steden was 2,9 ˚C verschil overdag en 2,4 ˚C ‘s nachts.
Door de normen voor groen en water te verlagen gaat de gemeente in tegen het verminderen van de
negatieve gevolgen van de klimaatverandering voor de stad. Wij vragen de leden van de Cie Ruimte
daarom om de door het College voorgestelde normverlaging niet te steunen.
Met vriendelijke groet,

Christine Sijbesma
WG Stadsbeeld en Stadsgroen
Vereniging Vrienden van Den Haag

