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Onderwerp 

Afdoening motie J/3 "behoud middeldure huurwoningen Grotiusplaats"  

  

Uw raad heeft bij de bespreking van het Voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan 

Bezuidenhout 2e herziening - Grotiusplaats  (RIS 296842) op 11 oktober 2018 de door het raadslid de 

heer Grinwis ingediende motie ‘Behoud middeldure huurwoningen Grotiusplaats’ (RIS300760) 

aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

constaterende, dat: 

 de raad op 13 april 2017 het voorstel van het college inzake herziening projectdocument en 

grondexploitatie Grotiusplaats (RIS296560) heeft aangenomen; 

 op verzoek van ChristenUnie/SGP en D66 het vorig college heeft gekeken naar de 

mogelijkheden hoe nieuw te bouwen middeldure huurwoningen in de toekomst behouden 

kunnen blijven voor het middeldure segment (RIS297135); 

 de raad op 29 juni 2017 unaniem het amendement Grinwis/Toeters (RIS297326) heeft 

aangenomen, waardoor een van de uitgangspunten van de Woonvisie als volgt is 

geformuleerd: “de voorraad middeldure huurwoningen (€710-€900) wordt vergroot, 

waarbij wordt geborgd dat deze huurwoningen de komende decennia middelduur blijven”; 

 

overwegende, dat: 

 met het vaststellen van het voorliggend bestemmingsplan er niet wordt geborgd dat de 

nieuw te bouwen middeldure huurwoningen op de Grotiusplaats ook in de toekomst 

middelduur blijven; 

 de geamendeerde Woonvisie weliswaar enkele maanden later dan het projectdocument door 

de raad is vastgesteld, maar met betrekking tot behoud van het middeldure huursegment 

desalniettemin een belangrijke en unaniem gedeelde doelstelling bevat; 

 

verzoekt het college: 

 zich in te spannen de nieuw te bouwen middeldure huurwoningen op de Grotiusplaats ook 

daadwerkelijk te behouden voor het middeldure huursegment de komende decennia door 

gebruik te maken van één van de in deze fase het college nog ter beschikking staande 

mogelijkheden. 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van deze motie. 

 

De gemeente Den Haag en projectontwikkelaar Provastgoed Ontwikkeling B.V. (“Provast”) zijn sinds 

2014 met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van woningen op de Grotiusplaats. In samenspraak 

hebben de gemeente en Provast de kaders voor dit project opgesteld en in maart 2017 vastgelegd in de 

Ontwikkel & Realisatieovereenkomst. Provast heeft de woningen in de zomer van 2017 vervolgens 

conform deze kaders doorverkocht aan een belegger. Gezien de fase waarin het project zich nu bevindt 

en de overeenkomst die is gesloten, heeft de gemeente geen mogelijkheden om aanvullende afspraken 

met betrekking tot het behoud van middeldure huur bij de ontwikkelaar af te dwingen.  

 

De gemeente en Provast hebben afgelopen maand overleg gehad over mogelijke aanvullende afspraken 

op dit punt. Provast heeft naar aanleiding daarvan overleg gevoerd met de belegger die de woningen 

van Provast heeft gekocht. Uit het overleg tussen Provast en deze belegger blijkt dat er geen ruimte is 

om in deze fase van het project alsnog aanvullende afspraken te maken. Het project is daarvoor in een 

te vergevorderd stadium. De schriftelijke reactie van Provast aan de gemeente is als bijlage toegevoegd. 

 

Het college erkent dat er, gezien de druk op de woningmarkt en de stijgende huurprijzen in de vrije 

huursector, maatregelen genomen moeten worden ten gunste van het segment middeldure huur. In de 

Woonagenda die binnenkort aan uw raad wordt gestuurd gaat het college nader in op de wijze waarop 

ze dit vormgeeft. Specifiek voor de Grotiusplaats geldt echter dat deze afspraken niet achteraf alsnog 

kunnen worden opgelegd.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

 

Peter Hennephof Pauline Krikke 

 

 


