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Onderwerp 

Afdoening motie Kansen benutten om ambitie Woonvisie waar te 

maken 

  

   

Uw raad heeft tijdens de behandeling van het voorstel van het college inzake Vaststelling 

bestemmingsplan Vogelwijk, 1e herziening (Locatie Sacramentskerk)(RIS299387) op  

19 april 2018 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘Kansen benutten om ambitie 

Woonvisie waar te maken’ (RIS299588) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 april 2018, ter bespreking van het 

voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Vogelwijk, 1e herziening (Locatie 

Sacramentskerk) (RIS299387),  

 

constaterende dat de segregatie in Den Haag toeneemt, mede door ontwikkelingen op de 

woningmarkt; 

 

overwegende dat de toenemende segregatie niet van één kant opgelost kan worden, wat betekent dat 

naast de bouw van meer middeldure huur- en koopwoningen op het veen, er sociale woningbouw 

nodig is op het zand; 

 

constaterende dat deze ambitie, om te bouwen aan een sociaal-inclusieve stad, is vastgelegd in de 

Woonvisie; 

 

overwegende dat de geplande woningen op het perceel Sportlaan 125 met een koopsom tussen de 

€895.000 en €1.248.000 v.o.n. niet bijdragen aan een meer gemengde woningbouw op het zand dan 

wel aan het verkleinen van de kloof tussen zand en veen; 

 

van mening dat de kansen die op het zand voor sociale woningbouw ontstaan, moeten worden benut 

en dat ontwikkelingen, zoals bij het Hagaziekenhuis (Sportlaan) en bij het huidig hoofdbureau van de 

politie (Burgemeester Patijnlaan), kansen daartoe bieden; 
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verzoekt het college vroegtijdig te anticiperen op deze ontwikkelingen teneinde de  ambitie van de 

Woonvisie om te bouwen aan een sociaal-inclusieve stad waar te maken en bijtijds om tafel te gaan 

met verkopende partijen en andere relevante actoren, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Het college geeft als volgt uitvoering aan de motie. 

 

Op donderdag 14 maart heeft de Haagse gemeenteraad de nieuwe Woonagenda 2019 – 2023 

(RSI301880) vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat bij nieuwbouw en verdichting een 

norm gehanteerd wordt van 30% sociale woningbouw en 20% middeldure huur voor de hele stad.  

 

Marktpartijen die een bouwinitiatief hebben moeten tot een voldoende divers programma komen. Dat 

de samenwerking en diversificatie van het programma er van het begin af aan moet zijn is een harde 

voorwaarde. Bij aanvang van een plan wordt dit opgenomen in het plan uitwerkingskader (PUK) of 

nota van uitgangspunten en vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Vervolgens zetten we een 

uitgifteovereenkomst of erfpachtvoorwaarden in om het aandeel betaalbare woningbouw formeel af te 

dwingen. Op ontwikkellocaties waar de gemeente een grondpositie heeft, bevinden we ons in een nog 

sterkere positie om deze eisen af te dwingen. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

 

Peter Hennephof Pauline Krikke 

 
 


