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GEMEENTERAAD,  
Postbus 19 157, 
2500 CD Den Haag. 
Tevens gestuurd per e-mail naar: <bestemmingsplannen@denhaag.nl> 
  
        Den Haag, 30 oktober 2017 
 
 
 
Betreft: Zienswijze AVN op het ontwerp-bestemmingsplan Den Haag Centraal e.o 
 
 
 
Geachte Burgemeester en Wethouders, 
 
 
De Algemene Vereniging van Natuurbescherming zet zich volgens haar statuten in voor 
bescherming, behoud en verbetering van natuur in ‘s Gravenhage en omstreken. 
 
Het ontwerp-bestemmingsplan Den Haag Centraal e.o. is met ingang van 12 oktober tot en met 22 
november 2017 ter inzage gelegd. De AVN hecht veel waarde aan het zorgvuldig doorlopen van het 
proces van vaststelling van bestemmingsplannen. Over voorliggend plan hebben wij onderstaand 
commentaar.  
 
De bouw van een paviljoen 
In de Toelichting (p78, 86) wordt aangekondigd dat de gemeente voornemens is tot het bouwen van 
een paviljoen van 120m2  ten dienste van horeca en toeristische informatievoorziening, in het deel 
met bestemming ‘groen’ in het plangebied, tussen de Prinsessegracht en de Koekamp.  
 
Nut en noodzaak versus instandhouding van het groen 
Hierbij merken wij het volgende op: 
 
• Er is weinig ruimte voor een paviljoen op deze plek; er staan veel fraaie bomen, één 

monumentale boom, nutsvoorzieningen en het recent verplaatste homo-monument.  
• Bouwen in het groen is in strijd met het beleid van de Agenda Groen, namelijk behoud van 

groen dat daarmee bijdraagt aan biodiversiteit ten gunste is van klimaatverbetering en 
leefkwaliteit. 

• Horeca als deze past niet in het Rijksbeschermd Stadsgezicht. 
• De voorziene functies passen beter in het nabijgelegen Centraal Station.  
• Op het Koningin Julianplein is in de bestemming ‘Gemengd 4’ reeds opgenomen dat daar een 

paviljoen kan komen ter grootte van 560 m2 
• Op geringe afstand bevindt zich reeds ‘Paviljoen Malieveld’ ook genoemd de poffertjeskraam, 
• Bij Staatbosbeheer is ook reeds horeca met voorlichting in de plannen opgenomen. 
 
Men kan wel stellen een overvloed aan horeca. De AVN verzoekt derhalve af te zien van dit plan en 
de artikelen 8.1.b en artikel 8.4 te verwijderen.  
 
 
Regels en plankaart 
De AVN  merkt op dat in artikel 8.4. wordt gerefereerd aan “het paviljoen zoals bedoeld in artikel 
8.2.1.” 
In artikel 8.2.1. wordt echter geen paviljoen toegestaan.  
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Op de plankaart wordt geen locatie, bouwvlak of hoogte aangegeven voor het paviljoen. 
 
Bijlagen bij de Regels 
Bijlage 9 ontbreekt.  
 
Wij verzoeken u het ontwerp-bestemmingsplan aan te passen overeenkomstig bovenstaand 
commentaar en opmerkingen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het bestuur 
 
A. de Ruiter 
Secretaris AVN  
info@avn.nl 
C. de Jong-Boon dejongboon@gmx.net 
 
 
      


