
Inspraaktekst commissie ruimte 13 januari over de omgevingswet

Vandaag bespreekt U de vorderingen van het college met een outline voor een omgevingsvisie voor 
onze stad.

De Vereniging Vrienden van Den Haag is verrast door het voorliggend stuk om een aantal redenen. 
Allereerst verbaast het ons dat –anderhalf jaar nadat de omgevingswet al ingevoerd had moeten 
zijn– er nog niet meer geproduceerd lijkt dan deze eerste proeve van een omgevingsvisie. Waar is 
de Haagse evaluatie van het omgevingsplan Binckhorst als input generator voor een dergelijke 
visie?

Dan moet de op te stellen omgevingsvisie gebouwd zijn op de fundamenten van het Haags beleid 
ten aanzien van de fysieke bestaande stad: het mozaïek van uiteenlopende beschermde 
stadsgezichten, de waardevolle ecologische en natuurwaarden eenvoudigweg omdat die 
kernwaarden reflecteren wat Den Haag tot Den Haag maakt. De stad van 2050 is immers voor 90% 
de stad van vandaag. Die notie ontbreekt en er wordt slechts verwezen in de bijlage naar sterk 
aangelengde en dus verwaterde en deels nog niet bestaande notities.

Vervolgens moet een omgevingsvisie altijd een uitspraak doen over de àndere omgevingsvisies van 
waterschappen, regio, provincie en rijk. Geen doelmatige programma’s en omgevingsplannen 
wanneer die soevereiniteit niet is ingekaderd. Die notie ontbreekt.

Onze digitale infrastructuur met betrekking tot openbare toegankelijkheid van stukken en plannen is
uiterst gebrekkig: raadsleden ga eens bij het voorlichtingscentrum een bouwplan inzien en U weet 
wat we bedoelen. Zolang de ambtelijke staf dat privacygevoelig acht en blijft saboteren dan kan de 
omgevingswet in deze stad niet eens ingevoerd worden.

Een omgevingsvisie zou een outline moeten zijn voor wel fraaie, welvarende, gezonde stad met een 
bloeiende economie en een rijk en divers cultureel leven. De Vrienden van Den Haag herkennen dat
in onze stad maar zien dat hier niet terug als eigen ambitie.

Deze startnotitie bevat ook contrabande: de ambitie te groeien met 50.000 woningen in 2040 met 1 
arbeidsplaats voor elke twee nieuwe inwoners erbij impliceert verdichting bóvenop de bestaande 
woningnood. En de inbedding van die ambitie in rijks- en provinciaal beleid is er niet; dat 
ruimtebeslag wordt als taak opgegeven terwijl andere verantwoordelijkheden –bestaand 
stadsschoon, economie, ecologie, gezondheid– ondergeschikt worden gemaakt.

De integrale aanpak die de omgevingswet voorschrijft impliceert immers ten allen tijde en 
tegelijkertijd rekening te houden met luchtkwaliteit, waterkwaliteit, klimaatadaptatie; dan heeft het 
geen pas om 7 sectorale hoofdopgaven te formuleren zodat de ambtelijke staf de komende 10 jaar 
gewoon sectoraal kan doorwerken zonder dat de wet gerespecteerd wordt.

De Vrienden van Den Haag zien dat afgelopen tien jaar een grens lijkt bereikt in de stad ten aanzien 
van de acceptatie van toerisme, horeca en huisjesmelkers. Primair moet zijn dat de stad aan zijn 
inwoners behoort en dat er een stevig fundament gebouwd moet worden voor participatie van onder
naar boven in plaats van voorlichting achteraf. En de leefomgevings effect rapportage kan daarvoor 
een behulpzame agenda zijn. ‘Groei’ kan dan een uitkomst zijn.

De Vrienden zullen U binnenkort een brief hierover sturen. En graag schuiven we aan tafel om input
te leveren voor een dergelijke omgevingsvisie. 


