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Reactie AVN op het Ambitiedocument Omgevingsvisie Den Haag  

Voor de vergadering van de Raadscommissie Ruimte 8 december 2021, 19.30 

De AVN komt al 95 jaar op voor groen en natuur in Den Haag. Maar nu zijn we bezorgd dat 

met dit ambitiedocument het kind, de prachtige groene omgeving van Den Haag, met het 

badwater wordt weggegooid. Den Haag maakt zijn eigen omgevingsvisie, dat is op zich een 

kans.  We lezen dat de omgevingsvisie niet alleen gericht is op ontwikkelen, maar ook op het 

beheren van de kwaliteiten van de fysieke leefomgeving. Toch ontbreekt in het document 

een belangrijke ambitie, behoud en versterking van groen en natuur! 

De AVN beveelt aan: 

 

Kies voor een groen en natuurrijk Den Haag als essentiële, aparte ambitie 

Een heel belangrijke kwaliteit van Den Haag is het groene en natuurrijke karakter. Tot groot  

genoegen van haar bewoners. Dat de stad in dit opzicht uitblinkt blijkt ook uit het in het 

document genoemde brede welvaartsonderzoek. Niet voor niets kozen de 

vertegenwoordigers van de VN als locatie voor diverse internationale instellingen het 

groene gebied bij World Forum. Veel onderzoek bevestigt dat de aanwezigheid van groen 

omwonenden gezonder maakt. Los van de economische aspecten: woningen bij groen zijn 

gewoon meer waard.  

Daarom moet  een groen en natuurrijk Den Haag als aparte ambitie worden toegevoegd  in 

de rij genoemd in dit ambitiedocument! Uiteraard dragen bomen en groen bij aan het 

voorkomen van klimaatverandering en aan het verzachten van de consequenties ervan: 

hittestress en wateroverlast. Maar er is meer dan dat. Al was het maar dat Nederland het 

biodiversiteitsverdrag heeft ondertekend, en we daarom ook er in Den Haag naar streven 

biodiversiteit te behouden en te versterken (zie ook de geciteerde Sustainable Development 

Goals van de VN). Zo sluiten de ambities beter aan op de eerder door de Raad vastgestelde 

hoofdopgaven in de Startnotitie (nr 81) en het goede bestaande Haagse beleid: Agenda 

Groen, Nota  Stadsnatuur, Nota Stadsbomen en Natuurinclusief bouwen. Dat past ook bij de 

nationale omgevingsvisie (NOVI): zorg voor behoud van biodiversiteit en een aantrekkelijke 

leefomgeving 

Voeg ook bij de genoemde inhoudelijke opgaven groen en natuur toe: 

-In relatie tot de woningbouw opgave is het belangrijk hoe we voldoende maatschappelijke 

voorzieningen en groen borgen. 

-Neem op bij de afwegingen, het in stand houden van cultureel en natuurlijk erfgoed (zie de 

geciteerde Sustainable Development Goals) 

- De regie van de ondergrond ligt letterlijk en figuurlijk aan de basis. Daarom is het 

belangrijk dat daarop wordt ingegaan. In de omgevingsvisie gaat het echter vooral om de 

regie van de bovengrond.  En hoe die als uitvloeisel daarvan wordt vastgelegd in het 

omgevingsplan. Daarbij is een belangrijk onderdeel hoe we voldoende ruimte behouden  
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voor bomen, groen en natuur, de Stedelijke Groene hoofdstructuur (SGH) duurzaam in 

stand houden en versterken. Een verplichting die het gemeentebestuur op zich heeft 

genomen. En de Stedelijke Groene Hoofdstructuur moet ook natuurlijk worden ingericht.  

Conclusie 
Om de belangrijkste kwaliteit van Den Haag te behouden, de prachtige groen en natuur,   
moet als ambitie “een groen en natuurrijk Den Haag” toe worden gevoegd in het 
ambitiedocument.  
 

Bijlagen: 

1. Vul het Ambitiedocument aan 

- Bij de trends ontbreekt het verlies van biodiversiteit, zie bijv. het IPBES rapport 
Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services. 
- Bij de genoemde transities ontbreekt een belangrijk element, de transitie naar 
Natuurinclusief bouwen. 
- Op verschillende plekken van het Ambitiedocument ontbreken bij de gevoegde 
lijsten van beleidsdocumenten: de Agenda Groen, Nota Stadsnatuur, de Nota 
Natuurinclusief bouwen en/of de Nota Stadsbomen: zie bijv. 5.2, 5.3, 5.5. En noem 
dit mooie groene beleid uiteraard ook bij de nieuwe, toe te voegen ambitie: een 
groen en natuurrijk Den Haag.  
- In het hele document wordt – behalve natuurinclusief bouwen- ook het 
gemeentebeleid aangaande verlichting niet genoemd. Dat moet ook nog 
toegevoegd. RIS298658 bijlage Richtlijn Licht op Natuur 

2. Zie ook de volgende onderdelen van onze reactie op 7 januari op de Startnotitie: 
Zet het beleid rond de bescherming van natuur en groen voort, zoals dat nu geldt:  
 
*** 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, Nota Stadsbomen). De Gemeenteraad heeft met 
het vaststellen van de Agenda Groen de verplichting herbevestigd om de SGH duurzaam in 
stand te houden en te versterken. Met de Nota Stadsnatuur worden beheerplannen 
ontwikkeld voor de delen van de SGH. In het omgevingsplan kunnen voorwaarden daartoe 
worden vastgelegd, bijv. tav verharding. 
 
*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, zet 
dat voort in het omgevingsplan. 
 
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.  

https://avn.nl/wp-content/uploads/2021/01/Startnotitie-omgevingvisie-voor-Den-Haag-def.pdf 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6039091/1/RIS298658_bijlage_Richtlijn_Licht_op_Natuur

