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Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij maken wij gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen naar aanleiding van 
het ontwerp-omgevingsplan Binckhorst, dat ter inzage ligt tot en met 1 november 2017.  
 
Met interesse heeft de Adviesraad voor Sport kennis genomen van de bouwambitie van Den 
Haag, zoals geformuleerd in de Agenda Ruimte voor de Stad. Wij hebben vernomen dat er 
ruimte nodig is om te wonen, te werken en te recreëren om de groei van de stad op te vangen. 
Eén van de belangrijkste groei-ontwikkelgebieden van de stad is de Binckhorst.  
 
In onze optiek vraagt de toevoeging van 5.000 nieuwe woningen in het ontwikkelgebied 
Binckhorst ook om uitbreiding van het sportareaal om het voorzieningen niveau in hetzelfde 
gebied op pijl te houden. Dit betekent het behouden van de bestaande sportieve ruimte voor 
sport en bewegen, alsmede het garanderen van extra ruimte om te kunnen voorzien in de 
sportieve- en beweegbehoeften van de (toekomstige) bewoners in de Binckhorst. Wij begrijpen 
dat ruimte in de stad onder druk staat, maar bij verdere verdichting is deze alleen maar 
moeilijker te vinden. Zeker wanneer het stadsbestuur de ambitie najaagt, hetgeen de 
Adviesraad voor Sport van harte ondersteund, om de sportparticipatie onder Hagenaars te 
vergroten. 
 
Ondanks het uitgangspunt om het voorzieningen niveau te koppelen aan de bouwambitie, 
hebben wij bij het lezen van het Ontwerp-Omgevingsplan Binckhorst, tot onze verbazing 
moeten concluderen dat noch in de regels, noch in de verbeelding, expliciete ruimte is 
opgenomen voor voldoende sport, spel- en beweegvoorzieningen.  
 
Twee citaten uit de onderliggende stukken van het Ontwerp-Omgevingsplan Binckhorst 
springen ons in het oog: 

1. Citaat uit de Samenvatting van het Omgevingsplan: “Met de vernieuwende aanpak van 
het omgevingsplan ontvouwt zich een nieuw perspectief voor de wijk waarin natuurlijke 
groei voorop staat.”  

2. Citaat uit de Factsheet Maatschappelijke Voorzieningen: “De ambitie voor de Binckhorst 
op dit thema is dat het niveau van maatschappelijke voorzieningen aansluit op de 
behoefte vanuit bewoners en ondernemers. Locaties van nieuwe maatschappelijke 
voorzieningen zijn zo gekozen dat zorg gedragen wordt voor een goede kwaliteit van de 
fysieke leefomgeving.” 

 
Hoewel het Omgevingsplan voor de Binckhorst een experiment is ter voorbereiding op de 
invoering van de nieuwe Omgevingswet en mogelijk minder regels met zich meebrengt voor 



ondernemers, zijn wij van mening dat belangrijke aspecten voor het groeiende stadsdeel aldaar 
over het hoofd worden gezien. 
 
Het ontwerp-omgevingsplan Binckhorst erkent namelijk wel het belang van maatschappelijke 
voorzieningen en zogenaamde ‘mixed-concepts’, maar maakt dit nergens concreet in aantal, 
noch in locaties. Op z’n minst zal er een regel moeten worden toegevoegd waarin duidelijk 
beschreven staat welke maatschappelijke voorzieningen extra gerealiseerd moeten worden om 
aan de sport- en beweegbehoeften van de 7.500 extra bewoners in de Binckhorst te kunnen 
voldoen. Bovendien dient meer expliciet te worden opgenomen waar de fysieke ruimte zich 
bevindt om deze voorzieningen te realiseren. Wij verzoeken derhalve, al dan niet met een 
planologisch kader, expliciete ruimte voor sport en bewegen toe te voegen aan het ontwerp-
omgevingsplan.  
 
Sportvoorzieningen worden grotendeels weliswaar door gemeente zelf ontwikkeld, maar 
maatschappelijke organisaties of georganiseerde krachten ontbreken om dergelijke 
maatschappelijke voorzieningen te ontwikkelen of een beweegvriendelijke omgeving vorm te 
geven. Het vergt dus een integraal gemeentelijk beleid. Indien hierop geen gemeentelijke regie 
plaatsvindt, wordt een belangrijke kans gemist. Dan voorzien wij dat de sport- en 
spelvoorzieningen in de Binckhorst ver achterblijven bij de behoeften van de groeiende 
bevolking aldaar.  
 
Hardlopen, fietsen en wandelen vinden veelal in de openbare ruimte plaats en behoren tot de 
meest beoefende vormen van sport en beweging. De Adviesraad voor Sport gaat er dan ook 
van uit dat in het Omgevingsplan Binckhorst aandacht is voor aantrekkelijke en veilige loop- en 
fietsroutes, brede stoepen en voldoende kinderspeelplaatsen en plantsoenen. Naar onze 
mening zijn dit stuk voor stuk belangrijke en voor de hand liggende voorzieningen die beweging 
stimuleren.  
 
Tot slot, en daar hecht de Adviesraad voor Sport ook zeer aan, zou in het Omgevingsplan ook 
nagedacht moeten worden over scholen in combinatie met sportvoorzieningen. Een groeiende 
wijk, betekent ook meer vraag naar onderwijsfaciliteiten. Ook daarover lezen we geen concrete 
locaties. Daarbij willen wij u tevens attenderen op een ruimtebesparend alternatief, namelijk het 
bouwen van scholen op sportparken. In omliggende landen is dit een vanzelfsprekende 
combinatie, die in Nederland nog weinig wordt toegepast. Een sportpark als schoolplein brengt 
kinderen als vanzelf in beweging. Tegelijkertijd zal de bezetting van sportparken overdag stijgen 
en wordt de uitbreiding van het aantal uren bewegingsonderwijs eenvoudiger zonder al te veel 
meerkosten. 
 
Wij verzoeken u, op grond van het bovenstaande, het Omgevingsplan zodanig aan te passen 
dat sporten en bewegen direct wordt gekoppeld aan de realisatie van voldoende 
maatschappelijke, en dus ook sportieve voorzieningen.  
 
Wij gaan ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 
 
 
 
Hoogachtend. 
namens de Adviesraad voor Sport, 
 
 
 
 
 
Wendy van der Meijs    John van den Berg  
secretaris     voorzitter    


