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Onderwerp: Natuur en groen in de Startnotitie Omgevingsvisie Den Haag

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, geachte Raadsleden,
Graag reageren we op de Startnotitie van de Omgevingsvisie Den Haag.
Onlangs lazen we een zorgwekkend artikel in de Volkskrant: ‘Door het invoeren van één
milieuwet zullen waarden als natuur en biodiversiteit als eerste sneuvelen’. Daar ligt dus de
uitdaging voor het gemeentebestuur, omdat zij het zelf kunnen bepalen, juist niet in die
valkuil te vallen. Dat ‘zwakke’ natuurwaarden niet worden ondergesneeuwd, maar extra
beschermd.
De afgelopen tijd hebben Hagenaars en Hagenezen volop van natuur en groen genoten. Ze
waren er vanwege Corona meer te vinden dan ooit tevoren.
Het is cruciaal om het beleid voor bescherming, versterking en uitbreiding van groen stevig
te verankeren in de nieuwe Omgevingsvisie voor de stad. Gelukkig bouwt de startnotitie
voort op bestaand beleid binnen het terrein van de fysieke leefomgeving. Zoals terecht
onder par. 2.1 Groei van de stad staat: “We willen de waardevolle (natuur) gebieden in en
om de stad bewaren. Deze gebieden maken een belangrijk deel uit van de leefkwaliteit van
Den Haag.” Het is essentieel dat het bestaand beleid voor natuur en groen in de visie wordt
geïntegreerd zodat de visie kan uitmonden in een praktisch en duidelijk omgevingsplan. Met
harde kaders, zodat in natuur en groen geen andere initiatieven mogelijk zijn dan
initiatieven die natuur en groen versterken. En strikte en duidelijke regels, zoals die nu ook
in bestemmingsplannen staan, over wat wel of niet mag in de Stedelijke Groene
Hoofdstructuur.
Wij doen de volgende voorstellen:
-

-

Het behouden, ontwikkelen en versterken van natuur en groen ook specifiek te
benoemen en als achtste opgave op te nemen. Nu is vergroenen gekoppeld aan de
bouwopgave en aan de gezonde leefomgeving van de bewoners. Natuur verdient
een eigen, zelfstandige plaats. Denk aan het nationaal beleid voor de biodiversiteit,
gebaseerd op internationale verdragen.
Bij het participatietraject de inspraak- en besluitvormingsmomenten duidelijk aan
te geven. Reserveer daarvoor een pagina op de gemeentewebsite, en vermeld de
inspraakmomenten in een informatiebrief/mail.

-

De Nota Stadsnatuur (RIS305824 Bijlage 1), de Nota Natuurinclusief bouwen en de
binnenkort uitkomende Nota Stadsbomen op te nemen in de bij het Startdocument
gevoegde lijst beleidsdocumenten.

-

Behoud het beleid rond de bescherming van natuur en groen, zoals die nu gelden:

*** In of nabij Natura 2000 gebieden en NNN (Natuur Netwerk Nederland, vroeger de
Ecologische Hoofdstructuur).
In de ‘Haagse aanpak stikstof’ heeft het College geschreven te zoeken naar uitbreiding van
Natura 2000 gebieden. Onlangs is een motie aangenomen in de Gemeenteraad om Haagse
groengebieden toe te voegen aan het NNN.
** In de Stedelijke Groene Hoofd Structuur (SGH), dat zijn de grote groengebieden; de
ecologische verbindingszones en de bomenrijen (tegenwoordig boomstructuren genoemd)
die deze verbinden (zie Nota Stadsnatuur). De Gemeenteraad heeft met het vaststellen van
de Agenda Groen herbevestigd de SGH duurzaam in stand te houden en te versterken. Met
de Nota Stadsnatuur worden beheerplannen ontwikkeld voor de delen van de SGH.
*het fijnmazig groenblauwe netwerk, stepping stones, overig groen en water en (oude/
bijzondere) bomen in de wijken. Die zijn nu als ‘groen’ bestemd in bestemmingsplannen
Samenvattend: gebruik de omgevingsvisie om het bestaand oppervlak en de kwaliteit aan
natuur en groen niet alleen te behouden maar ook te versterken.
En zo mogelijk zelfs uit te breiden. Zoals staat in de startnotitie, in Den Haag komen er
50.000 nieuwe woningen bij voor 2040.
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