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Actiepunten: Verbeteren van 
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 Den Haag     
 

Anne Toeters      Jeltje van Nieuwenhoven 

Raadslid D66 Den Haag     Raadslid PvdA Den Haag 

 

Inleiding 

Op 2 juli 2015 is de motie: “Bestemmingsplannen: toegankelijk en betrokken bewoners’ 

aangenomen. De wijze waarop burgers betrokken worden bij het maken van ‘hun’ 

bestemmingsplan kan en moet daarom beter. Bewonersbetrokkenheid bij 

bestemmingsplannen en vergunningverlening is ontzettend belangrijk. De gemeente 

heeft daarbij als eigenaar van een pand of perceel een extra verantwoordelijkheid.  

 

Een aantal activiteiten zijn in gang gezet om te betrokkenheid en de 

informatievoorziening over omgevingsvergunning voor burgers te verbeteren. Deze 

activiteiten zijn op hoofdlijnen: 

 De communicatie met bewoners en andere belanghebbenden (waaronder de 

communicatie met de stadsdeelorganisatie) verbeteren; 

 Het vergroten van het aantal contactmomenten met bewoners en andere 

belanghebbenden vergroten; 

 Actiever informeren en betrekken van bewoners en andere belanghebbenden over 

het bestemmingsplanproces; 

 Het verbeteren van de leesbaarheid van de bestemmingsplannen; 

 Beter beschikbaar maken van plannen (met name bijlagen bij 

omgevingsvergunningen). 

 

Aan de hand van deze hoofdlijnen hebben D66 en PvdA actiepunten gevormd om de 

bewonersbetrokkenheid bij vergunningverlening en bestemmingsplannen te verbeteren. 
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De actiepunten 

 

1. Maak een belanghebbendenscan voordat een bestemmingsplan gemaakt of 

aangepast wordt. Omwonenden en belanghebbenden moeten in een vroeg 

stadium van het maken of aanpassen van een bestemmingsplan betrokken 

worden. De gemeente kan ook via social media communiceren over het opstellen 

en ter inzage leggen van bestemmingsplannen. 

 

2. Vaak zijn bestemmingsplannen in juridische en ingewikkelde taal opgesteld. 

Bewoners hebben daarom soms moeite te begrijpen wat er exact gaat gebeuren 

in hun buurt. Plannen zouden in begrijpelijke taal geschreven moeten worden, 

zonder dat de juridische betekenis wordt aangetast. Bestemmingsplannen moeten 

voorin een samenvatting met informatie geven over wat er wel en niet in het 

bestemmingsplan wordt geregeld. Dit moet een inleiding in gewone mensen taal 

zijn, die iedereen kan begrijpen.  

 

3. Voor bewoners moet de drempel om goede informatie te vinden over 

bestemmingsplannen in hun buurt zo laag mogelijk zijn. Documenten moeten 

digitaal goed vindbaar zijn via een gebruiksvriendelijke website. Voeg aan de 

website van de gemeente Den Haag een overzichtskaart toe van de verschillende 

bestemmingsplannen die we in Den Haag hebben en welk gebied die bestrijken, 

onderverdeeld in stadsdelen.  

 

4. Zorg dat mensen beter op de hoogte zijn van de attenderingservice. Deze e-

mailservice zorgt ervoor dat bewoners op de hoogte zijn van bouwplannen en 

vergunningaanvragen in hun buurt. Dan moeten ze wel op de hoogte zijn van het 

bestaan van deze service: zorg dat dit actief bij bewoners, wijk- en 

buurtverenigingen en breder onder de aandacht gebracht wordt via de 

gemeentelijke kanalen.  

 

5. Initiatiefnemers van bouwprojecten moeten een belanghebbendenscan uitvoeren 

om te weten wie de omwonenden en belanghebbenden zijn en hen vervolgens 

actief informeren.  

 

6. In de PUKs (planuitwerkingskaders) wordt consequent het communicatietraject 

meegenomen. De ‘Handreiking communicatie particuliere bouwinitiatieven’ zal 

worden vastgelegd en zal niet vrijblijvend zijn in het kader van de PUKs.  

 

 Bewoners moeten actief geïnformeerd worden door een 

informatiebijeenkomst.  

 Aanvragers van een vergunning voor bouwproject informeren omwonenden 

door een informatiebord op het pand of perceel.  

 De brief om omwonenden en belanghebbenden op een 

informatiebijeenkomst te attenderen, moet minimaal twee weken voor de 

bijeenkomst ontvangen worden door bewoners.  
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7. De achtergrondstukken bij een vergunningverlening moeten digitaal beschikbaar 

komen. Mensen kunnen nu (via de attenderingsservice) wel zien dat er iets gaat 

veranderen in hun buurt, maar niet wat: de achterliggende plannen zijn nu alleen 

op het stadhuis tijdens kantooruren op slechts twee computers beschikbaar.  

 Zorg voor bredere beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid, zowel 

digitaal als op de stadsdeelkantoren.  

 Mensen kunnen terecht bij een vraagbaakambtenaar bij de gemeente, die 

vragen kan beantwoorden over de verschillende vergunningen  

 

8. Aanvragers van een vergunning moeten hun vereniging van eigenaren informeren 

voordat zij een vergunningaanvraag doen.  

 

9. Gebruik innovatieve manieren om het gesprek aan te gaan met bewoners en 

belanghebbenden over bouwplannen in hun buurt. Dit kan bijvoorbeeld door 3D-

simulaties te maken. Dit maakt het voor bewoners makkelijker om mee te denken 

over de plannen en inzicht in te brengen die zij als omwonenden wel hebben. Ook 

kunnen zij zo beter een oordeel vormen. Dankzij technologische ontwikkelingen 

wordt het realiseren van een 3D-simulatie steeds makkelijker. Innovatieve 

bedrijven, bijvoorbeeld in de Binckhorst, zouden hier een rol in kunnen spelen.  

 

 


