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Vraag- en antwoordlijst participatie Bouwplan SoZa 2022 

 

Bijgewerkt t/m 8 juni 2022 

 

Proces en samenhang met andere projecten 

 

Vraag: Hoe verhoudt dit participatietraject zich tot andere projecten rondom SoZa?  

VORM start met participatie over het Bouwplan SoZa om zo vroegtijdig input van stakeholders uit de 

omgeving te verzamelen om dit te kunnen gebruiken in het bouwplan. VORM zal in overleg met de 

gemeente zorgen dat de uitkomsten van deze klankbordgroep ook tijdig gedeeld worden met de andere 

trajecten die parallel lopen (met name bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan en de ontwikkelvisie 

stationsgebied Laan van NOI en Spoorzone-Van Alphenstraat).  

 

Vraag: Dit participatietraject wordt uitgevoerd terwijl er nog geen Beeldkwaliteitsplan voor het CID of 

een vastgesteld Beeldkwaliteitsdocument voor de locatie is. Hoe zorgen we er voor dat er niet een 

beeld ontstaat bij de gemeente dat de bewoners hebben ingestemd met een plan mogelijk afwijkt van 

het Beeldkwaliteitsplan.  

Antwoord gemeente Den Haag: 

In aanvulling op het ‘kwaliteitsplan CID stelt de gemeente beeldkwaliteitsplannen op voor de 

verschillende deelgebieden in het CID. In deze beeldkwaliteitsplannen wordt de ruimtelijke identiteit van 

de betreffende gebieden uitgewerkt naar concrete toetsingscriteria, om een samenhangend en 

gebiedseigen bebouwingsbeeld en inrichtingsbeeld te waarborgen, dat passend is bij het Haagse 

stadsbeeld en aansluiting zoekt bij iconische Haagse architectuurstijlen. De beeldkwaliteitsplannen 

worden ter vaststelling aangeboden aan de raad, zodat de Welstand deze als toetsingskader kunnen 

gebruiken.  

 

Voor (lopende) projecten waarvoor het niet lukt om tijdig een beeldkwaliteitsplan op te stellen en laten 

vaststellen, worden beeldkwaliteitsdocumenten op projectniveau opgesteld op basis van het overall 

kwaliteitsdocument CID en de daarin beschreven identiteit van het gebied. Een projectgebonden 

ontwerp beeldkwaliteits-document kan tegelijk met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage worden 
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gelegd, zodat processen gelijkgeschakeld kunnen worden en er geen sprake van tijdverlies. Een 

beeldkwaliteitsdocument wordt dan later ingepast in het beeldkwaliteitsplan voor het gebied. 

 

Voor NOI wordt vooralsnog ingestoken op een beeldkwaliteitsplan voor NOI. Indien een ontwikkelaar 

vooruitlopend hierop een planvoorstel maakt, kan het zijn dat dit niet helemaal past in een nog op te 

stellen beeldkwaliteitsplan. De architect heeft echter aangegeven de participatie over het bouwplan nu 

al zeer waardevol te vinden, omdat het denken over het bouwplan in stappen verloopt. De input van 

omwonenden en andere belanghebbenden wordt daarbij sterk gewaardeerd.  

 

Het kan ook zijn, dat dit indien hierover is geparticipeerd, dat wat omwonenden en andere 

belanghebbenden naar voren brengen, kan dienen als input voor een beeldkwaliteitsplan. Daarom is het 

van belang dat de planontwikkeling in nauwe samenspraak met de gemeente en belanghebbenden 

plaats vindt. 

 
Vraag: Dit participatietraject vindt plaats in vier weken. Waarom gaat het zo snel? 

VORM is bezig met de ontwikkeling van het bouwplan. Daarbij hoort ook deze participatie. VORM wil de 

mening en suggesties van omwonenden en andere belanghebbenden graag zo snel betrekken bij de 

planvorming. Om de uitkomsten tijdig te kunnen delen met het traject om tot een 

bestemmingsplanwijziging te komen, is het verstandig om de trajecten deels parallel te laten lopen. Eind 

augustus zullen de plannen naar verwachting worden ingediend. Het betekent wel dat de participatie 

over het bouwplan dan voor het zomerreces moet worden afgerond. Maar daarmee eindigt de 

participatie over het bouwplan niet. VORM zal bewoners en belanghebbenden ook daarna blijven 

betrekken. In welke vorm dat precies zal zijn, moet nog worden uitgewerkt.  

 

Vraag: Hoe zijn de leden van de klankbordgroep gekozen? 

Het participatietraject voor de Bouw SoZa is de verantwoordelijkheid van VORM. VORM wil graag 

werken met een klankbordgroep waarin alle groepen en belangen uit de omgeving tot hun recht kunnen 

komen. VORM heeft daarom een diverse groep deelnemers gevraagd; oud en jong, van omwonenden tot 

potentiële huurders/kopers en van zakelijke stakeholders tot zakelijke huurders. VORM heeft ook de 

bewoners- en wijkberaden gevraagd om mee te doen. Een andere voorwaarde was om tot een werkbare 

groep mensen te komen. De groep mag dan niet te groot zijn, zo blijkt uit eerdere ervaringen. Op basis 

van deze criteria zijn we tot een brede groep van verschillende belanghebbenden gekomen.  



 

3 

 

Vraag: “De door VORM gekozen wijze van handelen is in strijd met het genomen raadsbesluit van 

31/08/’21. Hier wordt duidelijk gesproken over een participatietraject met omwonenden. VORM heeft 

dit onterecht vertaald in “belanghebbenden”. Nergens is er sprake in het raadsbesluit van het door 

VORM gehanteerde selectieproces e.d. Op deze wijze oefent de projectontwikkelaar een ongewenste 

vorm van sturing uit.” 

In de samenstelling van de klankbordgroep is door VORM uitdrukkelijk het raadsbesluit tot uitvoering 

gebracht. Vrijwel alle deelnemers zijn in de directe omgeving woonachtig; vaak als omwonende, soms als 

bewoner van het huidige gebouw en soms als potentieel toekomstig bewoner. Twee deelnemers zijn 

vanuit een zakelijke achtergrond aanwezig (namelijk een zakelijke huurder en een buurman en 

potentieel zakelijk huurder). Eén participant is deelnemer namens de Fietsersbond. 

 

Vraag: De indruk zou kunnen ontstaan dat de klankbordgroep akkoord gaat met het voorgestelde 

eindproduct. De klankbordgroep is geen besluitvormend orgaan en stemt volgens mij niet over het 

voorgestelde eindproduct. 

Deze conclusie is correct. De ontwikkelaar verzamelt graag in een vroeg stadium zoveel mogelijk input, 

maar de leden van de klankbordgroep zetten door deelname aan de klankbordgroep geen ‘handtekening 

onder het ontwerp’. Uiteindelijk blijft VORM eindverantwoordelijk voor het voorstel. Wel zal VORM 

moeten beargumenteren waarom er van de voorstellen van de Klanbordgroep wordt afgeweken.  

 

Vraag: Hoe zal de betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden na het huidige participatietraject 

eruit gaan zien?  

Wat VORM betreft stopt de betrokkenheid van omwonenden en andere belanghebbenden niet met dit 

participatietraject. We zullen i.s.m. de gemeente voor het eind van het traject een zo goed mogelijk 

beeld schetsen van het traject hierna.  

 

Vraag: Hoe worden andere bewoners geïnformeerd die niet aan de klankbordgroep deelnemen? 
  
Omwonenden en andere belanghebbenden van buiten de klankbordgroep, kunnen tijdens het 

participatietraject hun suggesties over de onderwerpen die tijdens de klankbordroepbijeenkomsten aan 

de orde zijn (openbare ruimte, gebouw en programma) delen via de speciale ideeënbox op de website 

van VORM (https://vorm.nl/soza/participatie-bouwplan-soza). Suggesties die tijdig binnenkomen, zullen 

https://vorm.nl/soza/participatie-bouwplan-soza
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worden meegenomen tijdens de betreffende klankbordgroepbijeenkomst. De verslagen van de 

bijeenkomsten zijn te vinden op de website.  

Na afronding van de klankbordgroepen maakt VORM een eindrapportage. Deze zal eind juni worden 

gepresenteerd aan belanghebbenden en andere geïnteresseerden. De exacte datum en vorm worden 

nog in overleg met de gemeente bepaald. De eindrapportage wordt ook gedeeld met de gemeente en de 

raadscommissie en met de andere relevante projecten in het gebied.  

 

Vraag: Wat is de door de ontwikkelaar gewenste planning? 

De door de ontwikkelaar gewenste planning is toegelicht tijdens de kick-off bijeenkomst van de 

klankbordgroep. U kunt deze planning terugvinden op slide 15 van ‘SoZa slides klankbordgroep 15 mei 

2022’.  

 

Vraag: Voor de bijeenkomst van 16 mei stond raadplegen in jullie flyer. Maar dat mag je echt niet zo 

laten. 

In de flyer zijn de verschillende niveaus van participatie aangegeven tijdens dit klankbordgroeptraject. 

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we allereerst kennisgemaakt, met elkaar en met het project. 

Daarna hebben we zoveel mogelijk tijd besteed aan het ophalen van suggesties van de deelnemers. Dat 

heeft waardevolle inbreng opgeleverd. Tijdens de volgende bijeenkomsten kan er geadviseerd worden 

over gebouw en programma en gaan we in twee avonden co-creëren met de klankbordgroep over de 

openbare ruimte. Ook tijdens deze bijeenkomsten is er volop ruimte om andere voorstellen en 

suggesties te doen.  

 

Vraag: Wat is de verwachte toename van het aantal verkeersbewegingen als straks het nieuwe pand er 

staat? Denk daarbij aan mogelijk meer autoverkeer, parkeren en CO2 -uitstoot. Waar en hoe wordt dat 

geregeld? 

De brede mobiliteitsvraagstukken worden in de bestemmingsplanprocedure en het M.E.R. behandeld en 

waar ook een inspraakmoment voor plaats zal vinden, georganiseerd door de gemeente. Omdat deze 

onderwerpen daar aan bod komen, zullen ze niet nadrukkelijk in de klankbordgroepen voor het 

bouwplan worden behandeld. Het bouwplan zal worden getoetst in een Milieu Effecten Rapportage 

t.b.v. de bestemmingsplanwijziging.  
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Gebouw, programma en openbare ruimte 

 

Vraag: Wat gebeurt er met het huidige gebouw? 

Gedurende het proces naar het opstellen van een Planuitwerkingskader zijn meerdere malen scenario’s 

onderzocht waarbij delen van het gebouw zijn verwerkt dan wel behouden. Desondanks is 

geconcludeerd dat het casco niet in zijn geheel intact kan blijven als de gemeente Den Haag de doelen 

uit de Structuurvisie CID ten aanzien van de woningopgave, werkgelegenheid, meer groen, betere 

doorwaadbaarheid, een meer levendige plint met een goede aansluiting op de openbare ruimte wil 

behalen. Bovendien blijkt uit de berekeningen die in het kader van die studies zijn gedaan door de 

ontwikkelaar, dat behoud van (delen van) het pand economisch niet haalbaar is.  

Wel heeft de ontwikkelaar in samenwerking met de TU Delft in beeld gebracht wat er nog met het casco 

kan worden gedaan vanuit circulariteit. Het beton wat bij de sloop vrij komt, zal zoveel mogelijk worden 

hergebruikt. Daarmee wordt vooruitgelopen op toekomstige regelgeving waarin bij projecten 50% van 

de materialen hergebruikt moet worden. De ontwikkelaar wil daarop vooruit lopen door al zoveel 

mogelijk materiaal bij de sloop te “oogsten”, en daarbij zoveel mogelijk verschillende materialen en 

onderdelen te hergebruiken.  

Daarnaast heeft de ontwikkelaar aangegeven dat er wordt gekeken of bepaalde onderdelen van het 

gebouw (zoals de prefab kolommen) kunnen worden hergebruikt als herinnering aan het pand en 

verwijzing naar het structuralisme. Gezien de fase waarin het project nu is, is nog niet exact aan te geven 

of en welke onderdelen van het casco kunnen worden behouden.  

Bovenstaande beantwoording komt uit de Afdoening motie: R.8 ‘Koester het casco’ (RIS RIS311037) 

daterende 22 februari 2022, en is terug te vinden op RIS311037+Afdoening+motie+Koester+het+casco 

(raadsinformatie.nl).  

 

Vraag: komt er een hotel in het gebouw? 

In het geamendeerde PUK is aangegeven dat er geen hotel mag komen. Dus er komt geen hotel en ook 

geen short stay. 

 

Vraag: Hoe wordt het fietsparkeren geregeld?  

In het gebouw komen op maaiveldniveau fietsenstallingen voor de bewoners en gebruikers. Openbare 

fietsenstallingen zouden op het terrein van NS moeten komen, bij voorkeur in het talud van het spoor 

verwerkt. Maar dit moet dan door NS in de plannen voor het stationsgebied worden meegenomen. 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/11229593/1/RIS311037+Afdoening+motie+Koester+het+casco
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/11229593/1/RIS311037+Afdoening+motie+Koester+het+casco
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Vraag: Alle ontwikkelingen rondom NOI gaan grote impact hebben op aantal bezoekers/gebruikers en 

de voorzieningen. Hoe zit het met de voorzieningen in het gebouw en in de omgeving? 

Antwoord volgt. 

 

Vraag: Worden er ook koopwoningen voor het middensegment gebouwd? 

Op slide 11 van de presentatie ‘SoZa slides klankbordgroep 15 mei 2022’ is uitgelegd hoe er vanaf de 

eisen gesteld in het voormalige PUK, gekomen is tot de eisen gesteld in het geamendeerde PUK. 

Namelijk: Het woonprogramma bevat 1000-1200 woningen, waarvan min. 50% betaalbare woningen 

geëist wordt.  

 

Betaalbare woningen: 

• Sociale huurwoningen (woningcorporatie/toegelaten instelling) 

• Middensegment huurwoningen (huur €764 - €985) 

• Betaalbare koopwoningen (NHG =€355.000) 

 

In het 1e PUK stond:  

➔ 50% betaalbaar waarvan min. 15% sociaal, 20% middenhuur en 15% betaalbaar naar keuze.  

De raadsleden hebben de verdeling betaalbare woningen aangepast naar:  

➔ 50% betaalbaar waarvan min. 30% sociaal en 20% middenhuur (Woonagenda 2020-2023 

RIS305711). 

 

Het exacte aantal woningen en de groottes daarvan is nog niet vastgesteld. Het ontwerpproces is pas 

begonnen. 

 

Wel zijn er uitgangspunten: 

• Er is voldoende diversiteit in woningtypen/-groottes.  

• Doelgroepen die passen bij deze ontwikkelingen zijn mensen met een stedelijke leefstijl: empty 

nesters, studenten, jongeren, starters expats, stedelijke gezinnen en ouderen. 

• Max. 20% van de woningen mag kleiner zijn dan 40 m2 GBO* 

` * m.u.v. studentenhuisvesting, zorgwoningen en bijzondere concepten 
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In het geamendeerde PUK wordt dus 50% betaalbaar geëist waarvan min. 30% sociaal en 20% 

middenhuur (Woonagenda 2020-2023: Woonagenda 2020-2023 - Haags samen wonen 

(raadsinformatie.nl)). Hiermee is in het geamendeerde PUK de eis voor betaalbare koop komen te 

vervallen. Dit betekent niet dat dit segment niet voor gaat komen in het plan. VORM is vrij te kiezen welk 

type woningen in welk segment zij maakt in de overige 50% van het plan. We zitten echter nog in het 

ontwerpproces en de percentages van de verschillende segmenten moeten nog worden bepaald. 

Daarom kunnen wij hier nu nog geen definitieve uitspraken over doen.  

 
Vraag: Hoeveel woningen komen er in welke (prijs)klasse en van welke omvang? (metrages en 

percentages) 

Er zijn vragen over de metrages van de woningen in het sociale huur en betaalbare huur segment en 

voor studenten. Dit leidt tot wat spraakverwarring. VORM geeft aan dat de percentages en metrages 

volgen uit de Woonagenda van de gemeente Den Haag. Op dit moment werken we voor SoZa nog met 

kaders. De komende maanden zal er met deze kaders een concreet bouwplan uitgewerkt worden. De 

metrages en percentages, ofwel het exacte aantal woningen en de groottes daarvan, is nog niet 

vastgesteld. Het ontwerpproces is pas begonnen. 

Wel zijn er uitgangspunten: 

• Er is voldoende diversiteit in woningtypen/-groottes.  

• Doelgroepen die passen bij deze ontwikkelingen zijn mensen met een stedelijke leefstijl: empty 

nesters, studenten, jongeren, starters expats, stedelijke gezinnen en ouderen. 

• Max. 20% van de woningen mag kleiner zijn dan 40 m2 GBO* 

* m.u.v. studentenhuisvesting, zorgwoningen en bijzondere concepten 

 

VORM gaat er vanuit dat, m.u.v. studentenwoningen, de kleinste appartementen tenminste 40m2, en 

altijd ten minste twee-kamer woningen betreffen.   

 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9011727/1/RIS305711_Bijlage_Woonagenda_2020-2023
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9011727/1/RIS305711_Bijlage_Woonagenda_2020-2023

