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Verslag I’M BINCK Ronde tafel Voorzieningen, 25 november 2019 
 

Op 25 november 2019 organiseerde I’M BINCK, platform van en voor de Binckhorst, in 
overleg met de gemeente Den Haag een Ronde Tafel over het thema ‘Voorzieningen in de 
Binckhorst’. 
 
 
Doel en subdoelen Ronde Tafel 
 
Doel van de sessie was Concreet zicht krijgen op hoe verschillende betrokkenen de 
komende jaren samen kunnen werken aan een optimale voorzieningeninfrastructuur in de 
Binckhorst, zowel tijdelijk en structureel, met en voor iedereen, en met een Bincks karakter. 
 
Subdoelen waren (1) het bekend maken van deelnemers aan de tafel met rollen, posities, 
mogelijkheden/mandaat, beleid en tijdslijnen van diverse stakeholders rondom de huidige en 
toekomstige voorzieningenstructuur in de Binckhorst, (2) het m.b.v. pitches van enkele cases 
(onderwijs, zorg, breed voorzieningencluster) concreet inzichtelijk maken wensbeelden, 
aanbod & vraag per pitch, en kansen & knelpunten, en (3) het voeren van een gesprek en 
waar mogelijk maken van afspraken over hoe komende jaren betrokkenheid van diverse 
groepen stakeholders bij visie- en beleidsvorming, en daadwerkelijke realisatie 
voorzieningen(structuur) in de Binckhorst te borgen, mede in het licht van het 
Omgevingsplan, de participatieleidraad en de gebiedsaanpak. 
 
 
Programma & sprekers 
 

Tijden Wat  Wie  

17.30 – 
18.00 

Inloop met eenvoudige maaltijd  

18.00 – 
18.05 

Welkom en inleiding I’M BINCK 

18.05 – 
18.30 

Presentatie gemeente over Voorzieningen met 
toelichting op: 
1. rol, positie en mogelijkheden/mandaat gemeente 

m.b.t. voorzieningen 
2. bestaand beleid rondom voorzieningen, en de 

voorzieningenkaart 
3. tonen tijdpad voor ideeënvorming, besluitvorming, 

financiering en realisatie van (enkele veel 
voorkomende) voorzieningen) 

4. veel voorkomende misverstanden over 
voorzieningen i.r.t. de rol van de gemeente 

 

Gemeente (Anke 
& Riikka)  

18.30 – 
19.15 

Rollen, posities, mogelijkheden en mandaat andere 
stakeholders: 
a. Marktpartijen; Phlip Boswinkel, directeur Local  
b. Maatschappelijke partners: Ewald van Vliet, 

voorzitter Raad van Bestuur Lucas Onderwijs 
c. Voorzieningen breed: Renato Jeuken, MOOOF 

d. Maatschappelijke partners: Reinout ter 
Morshuizen, Kim Jeroense, Kitty Roseboom, 
huisartsen 

Iedere 
stakeholder 10 
minuten; 
 
Aangeven: 
wensbeeld, wat 
biedt je zelf, wat 
vraag je van 
anderen, en 
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kansen & 
knelpunten 

19.15 – 
19.45 

Huidige situatie, mogelijkheden en aandachtspunten 
(invloed reservering van gebruiksruimte op 8 mrt j.l., 

wat kan, wie bepaalt wat er gaat komen, wie betaald) 
 

Reacties 
specifiek uit de 
zaal 

19.45 – 
20.00 

Hoe verdere samenwerking vormgeven; concrete 
voorstellen vervolgacties 
 

I’M BINCK 

20.00 – 
20.30 

Napraat met (Bob)borrel  

 
Alle sprekers is gevraagd om te komen met specifieke kansen, valkuilen, de vraag vanuit de 
eigen organisatie aan anderen, en het eigen aanbod om tot een optimale 
voorzieningenstructuur te komen. Ook is aandacht gevraagd voor tijdelijke voorzieningen. De 
uitkomsten van de sessie zijn binnen deze vier categorieën gerangschikt. 
 
 
Deelnemers  
 
Aan de sessie namen ruim 40 deelnemers (ondernemers, gemeente, bewoners, 
ontwikkelaars, gebruikers) deel. 
 
 
Inleidingen 
De gemeente trapt af met een presentatie Toelichting voorzieningen Binckhorst en een 
presentatie Commerciële voorzieningen. In de ene presentatie worden ingegaan op het 
verschil tussen maatschappelijke en economische voorzieningen, en daarna op de 
strategische locaties voor maatschappelijke voorzieningen en wordt met het voorbeeld van 
een school aangegeven hoe de systematiek van reserveringen en ‘wie doet wat’ in de 
praktijk werkt. 
 
In de tweede wordt dieper ingegaan op de economische voorzieningen. Daarbij worden o.a. 
enkele vaak gehoorde vragen/misverstanden toegelicht, zoals: 
 

• “Ja, die hippe lunchroom in de Binckhorst is zeker leuk, maar een shoarmazaak of 
telefoonwinkel hoef ik echt niet onder in mijn gebouw.”:  de gemeente mag niet 
economisch ordenen (dus niet brancheren), maar enkel ruimtelijk ordenen (dus een 
bepaalde bestemming goedkeuren).  

• “Waarom zit Dille & Kamille eigenlijk niet in Binckhorst?”: een voorziening als deze 
vraag al een behoorlijke massa/stroom potentiële bezoekers/klanten, looproutes die 
er nu nog niet zijn, en aanwezigheid van ander detailhandelsaanbod om als geheel 
aantrekkelijker te zijn; 

• “Superleuk een bakkertje of ijswinkel aan het water!”: idem aan hierboven; 
• “Maar Mooof en de Surfpoel zijn toch ook sportvoorzieningen?”: Dit zijn welkome 

voorzieningen en dragen bij aan onze sportambities, maar afhankelijk van 
marktwerking en daarmee geen overheidstaak. 

 
Geïnteresseerden kunnen het inmiddels vastgestelde Voorzieningenprogramma downloaden 
via het dossiernummer RIS303870 Voorzieningenprogramma.  
 
Vervolgens delen verschillende praktijksprekers hun ervaringen, de kansen en valkuilen, 
vraag en aanbod rondom de totstandkoming van een optimaal voorzieningenaanbod in de 
Binckhorst. Deze worden hieronder benoemd waarbij de volgorde van opmerkingen grofweg 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/544674
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is dat de eerste vanuit de ontwikkelaar(s) komen, dan vanuit onderwijs, dan vanuit MOOF 
(waar in het oude luchtmacht hoofdkwartier nu zo’n 200 ondernemers reeds diverse 
culturele, maatschappelijke en zorgvoorzieningen exploiteren), en tot slot vanuit de zorg 
(specifiek huisartsen). Daarna volgen soms nog opmerkingen uit het gesprek met de 
deelnemers.  
 
 
Kansen 
 

− ga anders samenwerken dan in de huidige vorm waarin teveel langs elkaar heen 
wordt gewerkt; 

− pas een verrekening van erfpachtsuppletie ook toe voor voorzieningen; 

− gemeente, faciliteer ‘nieuw’; 

− en gemeente, maak beleid op tijdelijkheid. Waarbij een aandachtspunt is of een 
tijdelijke voorziening aan het Omgevingsplan kan voldoen; 

− verander bestaande businessmodellen. Lucas Onderwijs denkt graag mee na over 
een snel te realiseren school; 

− zie de school als centrum voor het gebied en ontwikkelingen; 

− organiseer meer samenwerking tussen ontwikkelaars voor toe- en verdeling van 
voorzieningen; 

− denk vanuit een regionaal plan over het onderwijs na; 

− zorg voor goede conceptontwikkeling en place making; 

− MOOOF wil met de 200 ondernemers die hier momenteel onderdak vinden, graag 
verder in de Binckhorst, is er een doorgroeimodel mogelijk? 

− de Participatieleidraad komt in het eerste kwartaal 2020 in de raad; 

− neem de rest van Laak ook mee als potentiële voorzieningen aanbieder; 

− bekijk of de BLF een rol kan spelen als intermediair; 

− na een half jaar zijn veranderingen vanuit het Omgevingsplan mogelijk. 
 
 
Valkuilen 
 

- wordt het GBO (gebruiksoppervlak) als casino ingezet (deze maat wordt o.a. gebruikt 
om de prijs per m2 te bepalen; 

- valkuil is dat er uiteindelijk een ‘plintloze’ situatie ontstaat; 
- het gehanteerde vastgoedmodel past niet op voorzieningen; 
- woningen en voorzieningen lopen niet gelijk op; 
- willen partijen niet liever commerciële functies in de plint? 
- geldende regels… 
- de oude ordening van publiek en privaat knelt; 
- vanuit de reserveringssystematiek wordt free rider gedrag momenteel niet 

geblokkeerd; 
- de geplande dichtheid in de Binkhorst vraagt om andere ruimtelijke oplossingen; 
- beleid loopt achter op ontwikkeling; 
- ontwerp op indicatoren als de ‘hinder van kinderen’ (neem bijv. beperking 

geluidsoverlast van nabije school mee als ontwerpcriterium); 
- wees niet de laatste met de school; 
- er zitten fouten in het reserveringssysteem; 
- er is onzekerheid voor ondernemers; 
- de minimale maat voor voorzieningen is groot, terwijl er nu al een tekort is in de 

reserveringen); 
- de reserveringen zijn niet gelijk aan de gebiedspaspoorten. 
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Vraag 
 

- vanuit Lucas Onderwijs scholen voor basis- (2 of meer) en voortgezet onderwijs; 
- sportvoorzieningen; 
- kinderopvang; 
- centrum voor jeugd en gezin; 
- culturele voorzieningen; 
- maatschappelijke en commerciële stages; 
- zo’n 14.000 m2 ruimte voor heel veel muziekmakers, sporters/bewegingsactiviteiten, 

medici etc. 
- en betaalbare ruimte voor (in dit geval) het opzetten van een huisartsenpraktijk die 

nog moet gaan groeien en die nu nog niet de volle prijs kan betalen wegens 
onvoldoende aanbod van patiënten.  

 
→ een overall vraag is zoveel mogelijk netwerk inbrengen om vraag en antwoord samen te 
brengen. 
 
 
Aanbod 
 

- er is nu alleen ruimte voor 2.000 m2 commercieel; 
- en naar verwachting nog meer m2 commercieel als gevolg van de geplande 

woningbouw; 
- We thinck Binck kan een marktplaats voor vraag & aanbod van voorzieningen en 

ondernemers organiseren, en kan dat o.a. met ANNA Vastgoed & Cultuur doen. 
 
Tijdens de aansluitende bespreking wordt o.a. doorgevraagd op de reserveringssystematiek 
en de effecten daarvan, hoe de realisatie van voorzieningen in de systematiek geregeld 
wordt, hoe een goede match tussen vraag en aanbod is te maken, en op hoe de participatie 
goed te organiseren. Wat dit laatste betreft wordt opgemerkt dat de participatieleidraad voor 
de Binckhorst nog niet door de raad is vastgesteld. 
 
Overall beeld vanuit de doelstelling voor de avond is dat de ronde tafel de deelnemers meer 
inzicht heeft gegeven in rollen, posities, beleid en effecten, en dat een groot aantal zaken zijn 
geformuleerd waar verschillende partijen de komende tijd individueel of gezamenlijk stappen 
kunnen zetten. Gezien de grote hoeveelheid gesprekspunten die langs kwamen, is niet 
toegekomen aan het laatste subdoel van de avond, waar mogelijk afspraken maken over 
meer gezamenlijk optrekken.  



Presentatie
Riikka Tuomisto
Gemeente Den Haag, Stedenbouw



16 december 2019 

RONDE TAFEL 

25 nov 2019  

Toelichting op de voorzieningen 

in de Binckhorst 



Maatschappelijke voorzieningen Economische  functie 

- maatschappelijke diensten 
- welzijnvoorzieningen 

- bedrijf 
- kantoor 
- detailhandel 
- cultuur en ontspanning 
- creatieve industrie 
- cultuur en ontspanning 
- mixed concept 

SPORTHAL 

wellness 

kinderopvang 

sportschool 

buitenschoolse opvang  
 

huisarts 

BASIS- 
ONDERWIJS 

zorghotel 

VOORTGEZET 
ONDERWIJS 

bibliotheek 

uitzendbureau 
notaris 

makelaar 

muziekschool 

schoenenmaker 

schoonheids-
salon 

jeugd- en  
gezinszorg uitvaartverzorger 

stomerij 

apotheek 
bankfiliaal 

buurthuis 

HORECA 

KANTOOR 

MAAK-
INDUSTRIE 

LEISURE 

theater 

DETAILHANDEL 

CREATIEVE 
INDUSTRIE 

Rol, positie, mogelijkheden gemeente 

Gemengde vorm 
van voorzieningen 
(overlap van cirkels) 



VRAAG VANUIT VOORZIENINGENPROGRAMMA:  
16-27.000 m2 BVO niet commercieel  
 
15.600 m2 BVO commercieel 
 
AANBOD VANUIT HUIDIGE RESERVERINGEN 
2000 m2 commercieel  

Voorzieningenprogramma 



 

Voorzieningenprogramma is vastgesteld! 

En dus via internet beschikbaar voor iedereen! 
RIS303870 



Voorzieningenkaart - bebouwd 



 

Samenwerking is nodig – niet alles past op alleen gemeentegrond 

Voorbeeld plaatsing scholen 



Hoogstedelijke oplossingen 

Geen losstaande gebouwen, maar 
hoogstedelijke oplossingen waar 
voorzieningen onderdeel worden 
van de plint/stedelijke laag 
programmering 



Voorzieningenkaart - onbebouwd 

Programmatische 
streven voor 5000 
woningen 

Programmatische 
verdeling 

Ruimtelijke  
verdeling, dat 
betekend dat er 
geen een functie 
een ruimte kan 
vullen en 
innovatieve 
oplossingen nodig 
zijn 



+ 

Sport = ”overal” volgens gezonde stad principe + ontwikkelingen dragen bij 



Tijdpad 1e school Binckhorst - VOORBEELD 

•2019/2020 opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2030 
(financiële reservering, raadsbesluit) 
•2022 ontwerpopgave wordt aanbesteed (schoolbestuur) 
•2023 Van ontwerp naar bestek (schoolbestuur) met participatie 
• vaststelling programma Onderwijshuisvesting (financiële zekerheid, 
collegebesluit) 
•2024 bouw wordt aanbesteed (schoolbestuur) 
• Uitvoeringsbeschikking (OCW/gemeente) 
• start bouw 
•2025 oplevering en opening 
  
Uitdagingen:  
• samenwerking met ontwikkelaar in verband met gecombineerde bouw met woningen 
met andere aanbestedingsregels 
• vinden geschikte tijdelijke locatie voor een school 



Misverstanden 

Medewerker economie vanuit Gemeente Den Haag legt uit 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fcasinoverhalen.blogspot.com%2F2016%2F06%2Fverstand-en-misverstand-1.html&psig=AOvVaw22X9kBmfoXmcV3q4xXTISk&ust=1574541248008803


Presentatie
Anke Rolsma
Gemeente Den Haag, Economie



Commerciële voorzieningen 

• Een voorzieningen is commercieel als het doel is 
om winst te maken. Noem je iemand een 
ondernemer (of juist niet)? 

• Functies: horeca, detailhandel, dienstverlening, 
cultuur en ontspanning (ook kinderopvang, 
apotheek en huisarts)

• Grootstedelijke functies: evenementenlocaties, 
congreslocaties

• Blurring & branchevervaging 
• Overheidssturing & marktwerking: Economisch 

ordenen vs. ruimtelijk ordenen 



Misverstanden 

• “Ja, die hippe lunchroom in de Binckhorst is zeker
leuk, maar een shoarmazaak of telefoonwinkel
hoef ik echt niet onder in mijn gebouw.”

• “Waarom zit Dille & Camille eigenlijk niet in
Binckhorst?”

• “Super leuk een bakkertje of ijswinkel aan het
water!”

• “Maar Mooof en de Surfpoel zijn toch ook
sportvoorzieningen?”



Specifieke regels in de Binckhorst

• Detailhandel: maximaal 300m2 per unit, in 
totaal 3.500m2 

• Horeca: in totaal 4.250m2, in de 
horecazoekgebieden en mogelijkheden voor 
onderschikte horeca

• Cultuur en ontspanning: Geen maximum, 
maar versterking van de Haagse leisure-
structuur 

• Dienstverlening: Geen maximum 
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