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Samenvatting 
 
Besluiten: 
I. In te stemmen met het projectdocument Kijkduin. 
II. In te stemmen met de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het landschap en de infrastructuur in 
het Landschappelijk Raamwerk. 
III. In te stemmen met de uitwerking van de openbare ruimte in Kijkduin Bad in lijn met de door West 8 
opgestelde visie. 
IV. In te stemmen met het mandateren van de Algemeen Directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
tot het aangaan van de overeenkomst tot koop van de Marathonlocatie en uitgifte in erfpacht van het 
parkeerterrein aan het Wijndaelerduin in C1 aan Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV en alle 
andere rechtshandelingen benodigd voor de verdere afwikkeling van deze overeenkomst uit te voeren. 
V. In te stemmen met het mandateren van de Algemeen Directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
tot het aangaan van de overeenkomst tot uitgifte in erfpacht van Waldeck B1 aan Synchroon BV en alle 
andere rechtshandelingen benodigd voor de verdere afwikkeling van deze overeenkomst uit te voeren. 
VI. In te stemmen met de onderliggende (vertrouwelijke) grondexploitatie Kijkduin (SBK-nummer LO-75) 
met een negatief saldo van € 1.182.000 op contante waarde per 1-1-2016. Het plan kent op eindwaarde 
per 31-12-2022 een negatief saldo van € 1.358.000.  
VII. In te stemmen met de risicoanalyse en het impact op het benodigd weerstandsvermogen van € 
309.000 nadelig.  
VIII. In te stemmen met een dotatie vanuit het budget ‘voldoende betaalbare woningen’ voor € 1.182.000 
aan de Voorziening Negatieve Plannen. Dit ter afdekking van het negatieve saldo. 
IX. In te stemmen met een dotatie vanuit het budget ‘voldoende betaalbare woningen’ van € 309.000 aan 
de Reserve Grondbedrijf ter afdekking van de negatieve impact op het benodigd weerstandsvermogen. 
X. In te stemmen met de afsluiting van de Nota van uitgangspunten ontwikkelveld C1 Wijndaelerstrip en 
het saldo onderhandenwerk ten laste te laten komen van de grondexploitatie LO-75. 
XI. Na instemming van de onderliggende grondexploitatie Kijkduin (LO-75) het project operationeel te 
verklaren. 
 
Inleiding 
Met de vaststelling van dit projectdocument met bijbehorende grondexploitatie en het Landschappelijk 
Raamwerk, komen onderstaande ontwikkelvelden en delen van het Landschappelijk Raamwerk in 
Kijkduin Binnen en Bad tot uitvoering:  
 Deltaplein (A1): herontwikkeling van het bestaande winkelcentrum in de badplaats met 215 

appartementen,  winkels, horeca, overige voorzieningen en een parkeergarage. 
Vastgoedontwikkeling voor rekening en risico ontwikkelaar vanuit grondpositie. 

 Atlantic Hotel (A2): uitbreiding van het bestaande hotel inclusief voorzieningen en de realisatie van 
80 vrije sectorwoningen. Vastgoedontwikkeling voor rekening en risico ontwikkelaar vanuit 
grondpositie. 

 Waldeck (B1): realisatie van ca. 76 koop-/beleggershuurappartementen en 54 grondgebonden 
woningen.  Ontwikkeling voor rekening en risico ontwikkelaar vanuit grondpositie. 

 Schapenatjesduin Oost (B2): realisatie van  ca. 58 woningen in Kleinschalig Opdrachtgeverschap in 
diverse prijssegmenten gecombineerd met ca. 66 sociale woningen,  in totaal ca. 124 woningen. 
Locatie is eigendom van de gemeente. 

 Wijndaelerstrip (C1): uitbreiding van de International School of The Hague (ISH) (3.500 m2 bvo) en 
de realisatie van 61 appartementen en max. 1600 m2 bvo aan commerciële 
functies/kinderdagopvang. Vastgoedontwikkeling voor rekening en risico ontwikkelaar vanuit 
grondpositie Marathonlocatie. 

 Hoek Wijndaelerweg (C2): realisatie van ca. 45 woningen in de sociale sector in combinatie met ca. 
11 woningen in Kleinschalig Opdrachtgeverschap, met als optimalisatie een extra 45 sociale 
woningen. Locatie is eigendom van de gemeente. 

 Landschappelijk Raamwerk Kijkduin Binnen en Bad: de herinrichting van de openbare ruimte in en 
rond de badplaats, het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en de recreatieve beleving van 
de puinduinen, de aanleg en verbetering van langzaam-verkeersroutes en herprofilering van de 
ontsluitingswegen. Voor Kijkduin Bad is door West 8 een visie opgesteld voor de inrichting van de 
openbare ruimte, deze visie vormt de basis voor de uitwerking naar So, Vo en Do en wordt als 
onderdeel van dit projectdocument vastgesteld.  
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Aanleiding 
De ontwikkelingen in dit projectdocument zijn onderdeel van de gebiedsvisie Masterplan Kijkduin die is 
vastgesteld in december 2009. Doel is de ontwikkeling van Kijkduin naar een levendige en ontspannen 
badplaats in een attractief landschap met unieke woonmilieus. Om de in het Masterplan voorgestelde 
ontwikkelingen planologisch-juridisch mogelijk te maken is het Bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh 
vastgesteld in december 2014. Bij zowel het masterplan als het bestemmingsplan zijn 
milieueffectrapportages en passende beoordelingen (in het kader van de Natura2000-gebieden) 
opgesteld. Daarnaast zijn inmiddels voor een aantal locaties realisatie- en 
samenwerkingsovereenkomsten gesloten met marktpartijen.  
 
Integrale ontwikkeling en borging kwaliteit 
Het Landschappelijk Raamwerk is de robuuste drager van de groene kwaliteiten in Kijkduin, als contramal 
voor de ontwikkellocaties. De beoogde kwaliteit is vastgelegd in het bijgevoegde document 
“Landschappelijk Raamwerk”. Met de voorgestelde ingrepen worden  de landschappelijke, ecologische en 
recreatieve waarden en diversiteit van het gebied verhoogd en de ruimtelijke samenhang verbeterd.  
Op de ontwikkelvelden is de ontwikkeling van nieuw programma mogelijk in een unieke landschappelijke 
setting. De beoogde kwaliteit is vastgelegd in het door het college op 7 juni 2016 vastgestelde 
“Beeldkwaliteitsplan Kijkduin Binnen”. Voor Kijkduin Bad is reeds in oktober 2014 het 
Beeldkwaliteitsplan Kijkduin Bad vastgesteld.  
 
Als onderdeel van de herinrichting van de openbare ruimte in Kijkduin-Bad worden de parkeergarages 
onder de ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum en het Atlantic Hotel in Kijkduin Bad ontsloten 
door een ondergrondse toegang vanuit de middenberm van de Kijkduinsestraat. Hiervoor zijn in de 
programmabegroting 2017-2020 middelen gereserveerd met de Ruimtelijk-economische 
Investeringsstrategie (REIS). In de VO-fase van het ontwerp van de toegang (naar verwachting medio 
2017), zal de inzet in een afzonderlijk projectdocument met een collegebesluit vastgesteld worden.  
 
Op dit moment wordt uitgegaan van bovengronds fietsparkeren. De ondergrondse entree biedt echter de 
kans om op een efficiënte wijze ook een ondergrondse fietsenstalling te realiseren, zoals opgenomen in de 
Visie op de openbare ruimte Kijkduin-Bad van West 8. Hiervoor is nog geen dekking. Gezien de grote 
wenselijkheid van deze oplossing zal hier in 2017 dekking voor worden gezocht en de fietsenstalling 
vervolgens opgenomen in het afzonderlijk collegebesluit voor de realisatie van de ondergrondse entree. 
Een mogelijke (gedeeltelijke) dekking zou kunnen bestaan uit planoptimalisatie binnen de grenzen van 
het bestemmingsplan. De Visie op de openbare ruimte Kijkduin-Bad zal worden uitgewerkt naar een So, 
Vo en Do, in samenwerking met de ontwikkelaars van A1 en A2 en de stakeholders die zich hebben 
verenigd in PGHKB en SBK, door het Ingenieursbureau Den Haag in samenwerking met West 8. De 
uitwerking volgt daarbij De Kust Gezond met Kijkduinse karakteristieken. 
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Rood voor groen 
De investeringen in het groen worden gefinancierd door rood: de openbare ruimte, ecologische en 
landschappelijke versterking, en de infrastructuur worden betaald vanuit de vastgoedontwikkelingen. Het 
projectdocument legt een directe (financiële) koppeling tussen de realisatie van de ingrepen in het 
Landschappelijk Raamwerk en de nabijgelegen ontwikkelvelden. De private partijen dragen financieel bij 
aan de realisatie van het Landschappelijk Raamwerk.  
 
Sociaal 
In het Masterplan Kijkduin is het te realiseren sociale woningbouwprogramma vastgelegd voor Kijkduin 
Bad en Binnen: 30% van de toe te voegen woningen wordt  gerealiseerd in de sociale sector. In 
besluitvorming  d.d. 14 oktober 2010 RIS 175344 is vastgelegd dat Kijkduin Bad niet meegaat in deze 
telling. In de afspraken met de ontwikkelaars is voor Kijkduin Bad afgesproken dat er 
beleggershuurwoningen worden gerealiseerd in het laag-middensegment. De 30% norm wordt alleen 
gehanteerd voor de toe te voegen woningen in Kijkduin Binnen. Met betrekking tot het sociale programma 
heeft de gemeente met Arcade een samenwerkingsovereenkomst gesloten over woningbouwproductie  in 
de periode 2015-2020 (RIS 281398). In de bijbehorende projectenlijst is Kijkduin genoemd als potentiële 
locatie voor ca. 100 woningen. 
 
In totaal worden er momenteel met de ontwikkeling van de velden B1, B2 en C1 en C2 ca. 370 woningen 
toegevoegd. Dat betekent dat er in het sociale segment ca. 110 woningen moeten worden gerealiseerd. Op 
de locatie B2 komen 66 sociale woningen en op de locatie C2 in ieder geval 45 woningen (met een kans op 
45 woningen extra). In het Masterplan waren koopwoningen op veld B2 gepland, in de huidige plannen 
worden hier sociale woningen gerealiseerd. Dit nadelige effect op de grondexploitatie wordt gedekt vanuit 
het budget ”voldoende betaalbare woningen” als onderdeel van het Programma Wonen en Duurzaamheid, 
zodat het niet ten koste gaat van de investeringen in het Landschappelijk Raamwerk. 
 
Fasering 
Niet alle ontwikkelingen die zijn opgenomen in het Masterplan Kijkduin zijn onderdeel van dit 
projectdocument. Een aantal ontwikkelingen is in de tijd naar achteren geschoven omdat deze nog 
onvoldoende concreet zijn. Het beperken van het aantal ontwikkelvelden heeft tot gevolg dat ook voor het 
Landschappelijk Raamwerk geldt dat onderdelen worden doorgeschoven naar een  latere fase. 
 
Planologische uitwerking 
De plannen voor openbare ruimte, landschap en ontwikkelvelden worden momenteel nader uitgewerkt 
door de gemeente en marktpartijen. De ontwikkelingen in Kijkduin Bad zijn reeds mogelijk gemaakt 
binnen het bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh. Voor de velden B1 en C1, en de KO-woningen in B2, 
wordt gebruik gemaakt van de opgenomen wijzigingsbevoegdheid, parallel aan de vaststelling van dit 
projectdocument worden de wijzigingsplannen in procedure gebracht. Voor ontwikkelingsveld B2 is voor 
de appartementengebouwen met sociale woningen een partiële bestemmingsplanherziening of 
omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking (Wabo) benodigd om de ontwikkeling mogelijk te 
maken. Ten behoeve van de bestemmingswijziging worden de noodzakelijke nadere onderzoeken 
uitgevoerd. Voor de te realiseren woningen op de locatie C2 dient een reguliere Wabo procedure of 
bestemmingsplanherziening te worden doorlopen. 

 
Water 
De watercompensatie opgave wordt binnen de gebiedsontwikkeling Kijkduin opgelost. Voor de 
ontwikkelvelden C2 en B2 wordt dit binnen het ontwikkelveld zelf opgevangen. In B2 wordt een 
waterpartij gegraven, zodat er geen compensatie meer nodig is voor alle particuliere kopers van de KO-
kavels.  Naast de ISH wordt het bestaande oppervlakte water verbreed. De compensatie, als gevolg van de 
toename van verharding van de velden B1 en C1, wordt grotendeels door deze verbreding gerealiseerd. 
Het restant van de wateropgave dient op eigen terrein van de ontwikkelaars te worden opgelost. Over de 
precieze uitwerking van de opgave treden de ontwikkelaars in overleg met het Hoogheemraadschap van 
Delfland.  
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Beheer 
Per saldo is er een onttrekking van openbare ruimte aan het gebied door uitgifte van gronden aan de 
ontwikkelende partijen. Dit geldt voor zowel Kijkduin Binnen als Bad.  Sportvelden en openbare 
parkeerplaatsen worden (deels) gewisseld voor uitgeefbaar. Het ontwerp van de buitenruimte gaat uit 
van het Handboek Openbare Ruimte. De boulevard en het Balkon aan Zee zijn in eerdere besluitvorming 
(Masterplan Kijkduin, PUK’s en Beeldkwaliteitsplan) aangewezen als Hofstadkwaliteit. Tevens sluit de 
inrichting aan op De Kust Gezond. Waarbij uitgangspunt is: Kijkduin heeft een eigen identiteit. De overige 
plandelen worden uitgevoerd in Residentiekwaliteit  conform het Handboek Openbare Ruimte. De 
bestaande beheerbudgetten zijn in beginsel afdoende voor het beheer van de openbare ruimte in de 
nieuwe situatie. Bij ontwerpkeuzes wordt rekening gehouden met het aanwezige beheerbudget.  
 
Communicatie 
Bij het opstellen van het Masterplan en Bestemmingsplan heeft intensieve communicatie met en 
consultatie van omwonenden, ondernemers en andere belangenverenigingen plaatsgevonden. Ook in de 
volgende fasen worden omwonenden op reguliere basis geïnformeerd over de ontwikkelingen door zowel 
de gemeente als de marktpartijen. De Commissie Loosduinen is betrokken bij de verdere uitwerking van 
de plannen. Voor B2 start na vaststelling van het projectdocument de voor Kleinschalig 
Opdrachtgeverschap gebruikelijke buurt- en marktconsultatie.  
 
Planning 
De private ontwikkelingen zijn in een vergevorderd stadium. De start bouw van het Atlantic Hotel is 
voorzien in het voorjaar van 2017 evenals de ontwikkeling van winkelcentrum en woningen fase 1 van het 
Deltaplein. De start van de bouw van de ISH is gepland in januari 2017. De start bouw voor C1 en B1 is 
medio 2017 gepland. De verkoop van de kavels in B2 start in het derde kwartaal van 2017. Voor C2 is de 
verwachting dat de bestemmingsplanprocedure in 2017 wordt opgestart, zodat in 2018 kan worden 
gestart met de ontwikkeling van het vastgoed. De totale planning inclusief bouw en woonrijp maken en 
afronding van alle fase van de ontwikkelingen die in dit projectdocument worden beschreven loopt tot en 
met 2022.   
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding en eerdere besluitvorming 
 
Het Masterplan Kijkduin (RIS 164056) is vastgesteld op 9 december 2009 als een van de gebiedsgerichte 
uitwerkingen van de Structuurvisie Den Haag 2020 ‘Wereldstad aan zee’ (RIS 129201). De visie voor 
Kijkduin luidt: “Ontwikkeling van Kijkduin naar een levendige en ontspannen badplaats in een attractief 
landschap met unieke woonmilieus”. In het Masterplan zijn de ruimtelijke en programmatische 
uitgangspunten vastgelegd voor de (her-)ontwikkeling van de badplaats (Kijkduin Bad), het 
binnenduingebied (Kijkduin Binnen) en de buitenruimte: 
 Het versterken van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteit van Kijkduin. 
 Het ontwikkelen van een unieke familiebadplaats met het accent op wellness, ontspanning en 

gezondheid.  
 Versterking van de woonfunctie, passend bij de identiteit en de landschappelijke kwaliteit van 

Kijkduin. 
 Het Masterplan gaat uit van een saldo neutrale integrale gebiedsontwikkeling, waarbij de opbrengst 

van de ontwikkelvelden ten goede komt van de realisatie van het Landschappelijk Raamwerk. 
 
Om dit te bereiken worden de ruimtelijke en ecologische kwaliteit versterkt, nieuwe woonmilieus 
gerealiseerd, en wordt de badplaats ingericht met attractieve functies om jaarrond publiek te trekken 
gericht op wellness, ontspanning en gezondheid.  In de komende jaren staat veel te gebeuren in Kijkduin.  
 
Om de in het Masterplan voorgestelde ontwikkelingen planologisch-juridisch mogelijk te maken is het 
Bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh (RIS 290298 en 277378) vastgesteld op 18 december 2014.  
Binnen het bestemmingsplan zijn de ontwikkelvelden  Deltaplein (A1) en het Atlantic Hotel (A2) direct bij 
recht mogelijk gemaakt. Voor een aantal andere ontwikkelvelden is een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen: tennispark Waldeck (B1), Schapenatjesduin Oost (B2), West (B3) en Wijndaelerstrip/ 
Marathon (C1). Bij zowel het masterplan als het bestemmingsplan zijn milieueffectrapportages en 
passende beoordelingen (in het kader van de Natura2000-gebieden) opgesteld. 
 
Om te komen tot realisatie heeft in de periode 2014 - 2016 nadere besluitvorming plaatsgevonden: 
 Beeldkwaliteitsplan Kijkduin Bad (RIS 277379): toetsingskader Welstand voor de bouwplannen 

Deltaplein en Atlantic Hotel. 
 Beeldkwaliteitsplan Kijkduin Binnen (RIS 294710): toetsingskader Welstand voor de bouwplannen 

in Kijkduin Binnen te weten voor de velden B1, B2, B3, C1 en C2.  
 Planuitwerkingskader Kijkduin Bad A1 (RIS 277375) en Planuitwerkingskader Atlantic Hotel A2 (RIS 

277381): deze vormen samen met het bestemmingsplan het toetsingskader. 
 Masterplan Kijkduin Atlantic Hotel A2 (RIS 277376) en Deltaplein A1 (RIS 277380): hierin zijn de 

plankaders vanuit de gronduitgifte- en de realisatieovereenkomsten met de ontwikkelende partijen 
in Kijkduin Bad (De Kijkduinse Ontwikkelingsmaatschappij en Boha) vastgesteld. 

 Masterplan Kijkduin Wijndaelerstrip C1 (RIS 277384): overeenkomst op hoofdlijnen met de 
ontwikkelaar van de Marathon-locatie (Schouten de Jong). 
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Landschappelijk Raamwerk en ontwikkelvelden in het Masterplan Kijkduin 
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1.2 Integrale gebiedsontwikkeling Kijkduin 
 
Integrale gebiedsvisie 
Het Masterplan Kijkduin omvat een integrale gebiedsvisie:    
 Het Landschappelijk Raamwerk is de robuuste drager van de groene kwaliteiten in Kijkduin, als 

contramal voor de ontwikkellocaties. Met de voorgestelde ingrepen in het Landschappelijk 
Raamwerk worden  de landschappelijke, ecologische en recreatieve waarden en diversiteit van het 
gebied verhoogd en de ruimtelijke samenhang verbeterd.  

 De ontwikkelvelden zijn ingebed en omsloten door het Landschappelijk Raamwerk. Op deze plekken 
is de ontwikkeling van nieuw programma mogelijk in een unieke landschappelijke setting. 

 
Naar een gefaseerde aanpak 
In oktober 2010 heeft de Raad het Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling 2010 – 2014 (IpSO) 
vastgesteld. Hierin is besloten om een duidelijke focus aan te brengen bij de stedelijke ontwikkeling en in 
Kijkduin niet langer een actief regisserende rol te hanteren. In plaats van een regisserende rol heeft de 
gemeente een (actieve) faciliterende rol, waarbij het initiatief wordt overgelaten aan private partijen. 
Daarbij heeft een verschuiving plaatsgevonden van een grote integrale gebiedsontwikkeling naar een 
integrale gebiedsvisie die gefaseerd en projectgewijs wordt gerealiseerd waarbij op de totale integrale 
gebiedsontwikkeling wordt gestuurd. 
 
De ambities in het Masterplan zijn hoog, dit is in overeenstemming met de economische situatie in 2009. 
Anno 2016 blijven de ambities hoog, echter de ambities zijn realistisch gemaakt. Het aantal 
ontwikkelvelden dat daadwerkelijk op korte termijn gerealiseerd kan worden is in totaal 6 (van in totaal 
19), waaronder vallen: 5 woningbouwlocaties en de uitbreiding van de ISH. De overige locaties zijn 
grotendeels leisure locaties. Ook zijn de verwachte opbrengsten minder door de verlaging van het aantal 
woningen in de uitwerking van de plannen. Dit is om een aantal redenen gedaan, de woningaantallen zijn 
gebaseerd op de huidige marktbenadering waardoor een verbetering van de woonkwaliteit kan worden 
behaald en daarmee de risico’s kunnen worden verlaagd.   
 
Dit heeft consequenties voor de uitvoering. Niet alle ontwikkelingen die zijn opgenomen in het Masterplan 
Kijkduin zijn onderdeel van dit projectdocument. Een aantal ontwikkelingen is in de tijd naar achteren 
geschoven omdat deze nog onvoldoende concreet zijn,  zoals bijvoorbeeld de locatie van het 
Hoogheemraadschap, het voormalig Zeehospitium, de velden van honkbalvereniging Storks en de Machiel 
Vrijenhoeklaan. Deze onderdelen zijn reeds in het kader van de besluitvorming  rond het 
Bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh uitgesteld. Voor deze projecten wordt in een latere fase een 
herziening van het projectdocument gedaan, of worden separate projectdocumenten opgesteld.  Het 
beperken van het aantal ontwikkelvelden heeft tot gevolg dat ook voor het Landschappelijk Raamwerk 
geldt dat onderdelen worden doorgeschoven naar een  latere fase. 
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Borging integrale kwaliteit en financiering Landschappelijk Raamwerk 
Investeringen in het groen, de openbare ruimte en de infrastructuur worden grotendeels gefinancierd 
vanuit de vastgoedontwikkelingen, vanuit het budget ”voldoende betaalbare woningen” wordt een 
aanvulling geleverd. Het projectdocument legt een directe (financiële) koppeling vast tussen de realisatie 
van de ingrepen in het Landschappelijk Raamwerk en de nabijgelegen ontwikkelvelden. De private 
partijen dragen – conform de wettelijke bepalingen rondom het kostenverhaal – financieel bij aan de 
realisatie van het Landschappelijk Raamwerk. Voor de gehele ontwikkeling van Kijkduin (binnen en bad 
met de bijbehorende onderdelen van het Landschappelijk Raamwerk) geldt dat deze saldoneutraal dient 
te worden uitgevoerd binnen de grondexploitatie Kijkduin. Met de ontwikkelende partijen van het 
Deltaplein en Atlantic Hotel zijn hiertoe inmiddels anterieure overeenkomsten met de gemeente gesloten. 
Wat betreft de locatie Wijndaelerstrip is er een intentieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar, deze 
overeenkomst wordt nu uitgewerkt tot koop- en uitgifte-overeenkomst. De overeenkomst met de ISH is 
gereed, evenals de overeenkomst voor veld B1/Waldeck. Het doel van dit projectdocument is dat bij 
goedkeuring van dit document deze contracten kunnen worden ondertekend.  
 

De uitwerking van de gebiedsvisie wordt geborgd binnen dit projectdocument. De uitgangspunten en 
randvoorwaarden bij de verdere planuitwerking en realisatie zijn naast het Beeldkwaliteitsplan voor de 
badplaats vastgelegd in onderstaande documenten voor Kijkduin Binnen, die onderdeel zijn van de 
besluitvorming: 
 De beoogde kwaliteit van het Landschappelijk Raamwerk en de ingrepen zijn vastgelegd in het 

document "Landschappelijk Raamwerk"  (LRW, zie Bijlage II). 
 De beoogde kwaliteit van de ontwikkelingen in de velden B1, B2, B3, C1 en C2 is vastgelegd in het 

"Beeldkwaliteitsplan Kijkduin Binnen" (vastgesteld door College op 7 juni 2016 RIS294710 ). Dit 
betreft een toetsingskader voor welstand en borgt dat de openbare ruimte in de ontwikkelvelden 
goed aansluit op het LRW. Voor de velden A1 en A2 is reeds het hierboven genoemde 
Beeldkwaliteitsplan Kijkduin Bad vastgesteld.  

 
Het LRW en BKP zorgen voor de aansluiting op de gebiedsvisie en samenhang tussen de verschillende 
ontwikkelingen. 
 
 
Integrale gebiedsontwikkeling Kijkduin 
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1.3 Programma 
 
Met de vaststelling van dit Projectdocument en de bijbehorende grondexploitatie worden de 
onderstaande ontwikkelingen in het plangebied Kijkduin operationeel: 
 
Kijkduin Bad ontwikkelvelden 
 Deltaplein (A1): herontwikkeling van het bestaande winkelcentrum, realisatie van 215 

appartementen, 5.550 m2 bvo retail, 7.450 m2 bvo horeca, 4.000 m2 bvo overige voorzieningen en een 
parkeergarage. 

 Atlantic Hotel (A2): uitbreiding van het bestaande hotel (90 hotelkamers extra) inclusief 
hotelvoorzieningen en vergaderfaciliteiten (2.200 m2 bvo), en realisatie van 80 vrije sectorwoningen. 

 
Kijkduin Binnen ontwikkelvelden 
 Waldeck (B1): gefaseerde realisatie van 28 koopappartementen en 48 beleggershuurappartementen 

met de mogelijkheid tot omzetten naar koopappartementen onder financiële voorwaarden. Ook 
komen er 54 twee- tot vier-onder-een-kapwoningen.   

 Schapenatjesduin Oost (B2): realisatie van ca. 58 woningen in Kleinschalig  Opdrachtgeverschap in 
diverse prijssegmenten in combinatie met  ca. 66 sociale woningen.  In totaal worden op B2 ca. 124 
woningen gerealiseerd.   

 Wijndaelerstrip (C1): bestaande uit twee ontwikkelingen: 
 uitbreiding van de International School of The Hague met ca. 3.500 m2. 
 realisatie van 3 appartementengebouwen met 61 appartementen,1.600 m2 commerciële functies, 

zijnde kinderdagopvang. 
 Hoek Wijndaelerweg (C2): minimaal 45 appartementen in de sociale sector in combinatie met ca. 11 

woningen in Kleinschalig Opdrachtgeverschap. Er is een optimalisatie van 45 extra sociale woningen 
mogelijk, met een goede onderbouwing van het groepsrisico naar de provincie. 

 
Landschappelijk Raamwerk 
Diverse ingrepen ter versterking van het landschap en de infrastructuur, waaronder: 
 Herinrichting Deltaplein (Balkon aan Zee) en boulevard. 
 Herinrichting Kijkduinsestraat (vanaf de kruising met Machiel Vrijenhoeklaan) en een deel Hoek van 

Hollandlaan. 
 Verbetering aansluiting fietsverbinding langs de kust.   
 Herinrichting profiel Wijndaelerduin en Schapenatjesduin. 
 Verplaatsen verkeerskundige ‘knip’ richting de Wijndaelerweg ter hoogte van de ISH. 
 De aanleg van een bospad door/langs het puinduin (tussen C1 en B1) en een tweerichtingsfietspad 

langs de Wijndaelerweg. 
 Verbeteren van langzaam verkeersroutes in het gebied. 
 Aanpassen beplanting puinduinen. 
 Aanpassing beplanting langs de infrastructuur. 
 Aanpassing beplanting langs het water en afgraven aanvullend water. 
 Onderdelen van de recreatieve route van Zee tot Zweth binnen het plangebied Kijkduin. 
 Soorten beplanting afstemmen op karakter landschap: van open duingebied aan zee tot beboste 

landgoederen. 
 
Als onderdeel van de herinrichting van de openbare ruimte in Kijkduin-Bad worden de parkeergarages 
onder de ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum en het Atlantic Hotel in Kijkduin Bad ontsloten 
door een ondergrondse toegang vanuit de middenberm van de Kijkduinsestraat. Hiervoor zijn in de 
programmabegroting 2017-2020 middelen gereserveerd met de Ruimtelijk-economische 
Investeringsstrategie (REIS). In de VO-fase van het ontwerp van de toegang (naar verwachting medio 
2017), zal de inzet in een afzonderlijk projectdocument met een collegebesluit vastgesteld worden.  
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De ondergrondse entree biedt de kans om op een efficiënte wijze ook een ondergrondse fietsenstalling te 
realiseren, zoals opgenomen in de Visie op de openbare ruimte Kijkduin-Bad van West 8. Hiervoor is nog 
geen dekking. Gezien de grote wenselijkheid van deze oplossing zal hier in 2017 dekking voor worden 
gezocht en de fietsenstalling vervolgens opgenomen in het afzonderlijk collegebesluit voor de realisatie 
van de ondergrondse entree. Een mogelijke (gedeeltelijke) dekking zou kunnen bestaan uit 
planoptimalisatie binnen de grenzen van het bestemmingsplan. Op dit moment wordt uitgegaan van 
bovengronds fietsparkeren. 
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2. Landschappelijk Raamwerk 
 

2.1 Inleiding 
 
Het Landschappelijk Raamwerk (LRW) vormt de groene drager van de buitenruimte van Kijkduin. 
Beeldbepalend voor het landschap is de overgang van open duingebied aan de zeezijde naar beboste 
landgoederen. Met de versterking van het LRW worden de landschappelijke en ecologische waarde van 
het gebied verhoogd, recreatieve verbindingen uitgebreid en verbeterd, en een groene contramal rond de 
ontwikkellocaties gerealiseerd. 
 
Daarnaast voorziet de uitvoering van het LRW in de doelstelling en aanbevelingen van de MER die zijn 
uitgevoerd bij het opstellen van zowel het Masterplan Kijkduin als het bestemmingsplan Kijkduin-
Ockenburgh. Hierin is een uitwerkingsagenda opgenomen die concreter vorm krijgt in de realisatie van 
het LRW. De voorstellen in dit projectdocument sluiten aan op deze uitwerkingsagenda. Conform de 
besluitvorming over het bestemmingsplan wordt een uitwerkings- en monitoringsplan opgesteld. 
Daarmee worden de effecten van de ingrepen gemonitord en zo nodig optimaliserende maatregelen 
voorgesteld. Het Landschappelijk Raamwerk sluit tevens aan op het Uitvoeringsplan Duurzame 
Stedenbouw (2012). 
 
Artist Impression van Schapenatjesduin na herinrichting 

 
 
 

2.2 Opzet Landschappelijk Raamwerk 
 
Het LRW bevat profielen, materialisatie- en beplantingsvoorstellen, en sfeerbeelden voor de openbare 
ruimte. De kostencalculatie is gekoppeld aan de beoogde opbrengsten uit de ontwikkellocaties. Het LRW is 
opgenomen in bijlage II en integraal onderdeel van de besluitvorming over dit projectdocument. De 
financiële onderbouwing is opgenomen in de vertrouwelijke grondexploitatie (bijlage I). 
 
Het LRW volgt de lagenbenadering in het Masterplan Kijkduin en omvat de landschappelijke en 
infrastructurele verbeteringen in het plangebied. Hierbij is de integrale visie van het Masterplan zoveel 
mogelijk in acht genomen. De nu voorgestelde maatregelen zijn de eerste stap in de realisatie van het LRW 
voor Kijkduin. Daarbij wordt primair ingezet op maatregelen die leiden tot een samenhangend raamwerk 
met een basiskwaliteit die duurzaam in stand kan worden gehouden. Het gaat om de aanleg van de nodige 
infrastructuur  voor de ontsluiting van het gebied en een basisaanpak van de groenstructuur, rekening 
houdend met de eigenschappen en kwaliteiten van het gebied. Bij toekomstige ontwikkelingen wordt deze 
basiskwaliteit verder uitgebreid. Door deze aanpak, het realiseren van een basiskwaliteit en monitoring 
van effecten, wordt met de beschikbare middelen de visie van het masterplan stapsgewijs uitgevoerd.  
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Lagenbenadering LRW in het Masterplan Kijkduin 

 
 
Het duinlandschap, het water en de groenstructuur zijn de belangrijke structurerende elementen. Het 
plangebied Kijkduin Binnen wordt getypeerd als binnenduin, en vormt een overgangsgebied tussen het 
buitenduin (Kijkduin Bad) en het bos en landgoed (Ockenburgh). In de uitwerking van de openbare 
ruimte wordt deze overgang versterkt. De waterstructuur in het gebied vormt een verbinding tussen het 
water van de Westlandse Zoom, ten zuiden van de Monsterseweg, en de Haagse Beek. In het LRW zijn 
ingrepen opgenomen om de waterverbindingen en waterpartijen  beter zichtbaar te maken.  
 
In het LRW zijn tevens voorstellen opgenomen voor de herprofilering en verbetering van doorgaande 
wegen en paden. Hiermee worden enerzijds de nieuwe woongebieden op een goede en veilige manier 
ontsloten en anderzijds de toegankelijkheid en recreatieve beleving van het gebied verbeterd.  
 

2.3 Ingrepen Landschappelijk Raamwerk 
 

De gefaseerde en gewijzigde realisatie van de ontwikkelvelden betekent ook een gefaseerde en gewijzigde 
realisatie van het LRW. In deze paragraaf wordt per deelgebied voorgesteld welke maatregelen op korte 
termijn uit te voeren, te faseren danwel af te stellen. 
 
Kijkduin Bad 
Aan de vastgoedontwikkelingen in Kijkduin Bad zijn investeringen in de buitenruimte gekoppeld. De 
volgende ingrepen worden als uitwerking van het LRW in Kijkduin Bad op korte termijn gerealiseerd: 
 Herinrichting en verhoging van de boulevard. 
 Herinrichting Deltaplein en de realisatie van een 'Balkon aan Zee'. 
 Herinrichting en duinelementen Hoek van Hollandlaan/Kijkduinsestraat. 
 Verplaatsing bushaltes naar de  Kijkduinsestraat. 
 Verbetering aansluiting fietsverbinding langs de kust.   
 
Het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de Haagse Beek zal in aansluiting op de ingezette koers op 
korte termijn aangepakt worden. Dit valt echter buiten de financiële kaders van dit projectdocument. De 
duinverbinding achterlangs de sterflats wordt niet gerealiseerd, omdat de bebouwing die hiervoor zou 
moeten wijken gehandhaafd blijft. Het omzetten van de fiets-/voetverbindingen tussen de weg van het 
Hoogheemraadschap en het Noordzeefietspad is een optie voor de lange termijn. 
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Kijkduin Binnen 
Onderdeel van het LRW in Kijkduin Binnen is de verbetering van de ontsluiting van de ontwikkelvelden, 
de verbetering van het  langzaam verkeersnetwerk, en het zichtbaar maken van het water in het gebied. 
Daarnaast wordt de beplanting in overeenstemming gebracht met het karakter van het landschap: de 
overgang van open duin naar bos.  
 
Uitwerking Landschappelijk Raamwerk Kijkduin Binnen  

 
 
De ontwikkelvelden voor woningbouw Waldeck (B1), Wijndaelerstrip (C1) en Schapenatjesduin Oost (B2) 
liggen direct aan de puinduinen. Omdat iedere kant van de puinduinen een ander karakter heeft (open, 
bos, duinkom), kunnen hier landschappelijk gezien onderscheidende woonmilieus ontstaan.   
De ontwikkelvelden Waldeck (B1) en Schapenatjesduin Oost (B2) krijgen conform het masterplan een 
aantakking op de Machiel Vrijenhoeklaan via het Schapenatjesduin. Andere ingrepen zijn: 
 Herinrichting profiel Wijndaelerduin en Schapenatjesduin. 
 Verplaatsen verkeerskundige ‘knip’ richting de Wijndaelerweg ter hoogte van de ISH. 

 Bospad langs het puinduin tussen C1 en B1, en een tweerichtingsfietspad langs de Wijndaelerweg. 
 Verbeteren van langzaam verkeersroutes in het gebied.  
 Aanpassen beplanting puinduinen. 
 Aanpassing beplanting langs de infrastructuur.  
 Aanpassing beplanting langs het water en afgraven aanvullend water. 
 
De twee inprikkers evenwijdig aan de kust, de Machiel Vrijenhoeklaan en de Wijndaelerweg worden in 
afwijking van het Masterplan niet heringericht. De voorgestelde oplossing voor de Machiel Vrijenhoeklaan 
ging uit van het natuurlijk inbedden van het brede wegprofiel. De ontwikkeling van veld B6-Machiel 
Vrijenhoeklaan is nog niet aan de orde, waardoor de opbrengsten die de herinrichting moeten financieren 
uitblijven en ook dient de entree van Kijkduinpark bereikbaar te blijven (in het Masterplan was voorzien 
in een verplaatsing naar de Wijndaelerweg). Voor de Wijndaelerweg werd voorgesteld om deze opnieuw 
in te richten als Wijndaelerlaan, in combinatie met het verplaatsen van het bestaande langsparkeren naar 
de (sport-)velden en een nieuwe hoofdentree van het vakantiepark. Omdat deze verplaatsingen niet meer 
aan de orde zijn, wordt alleen een gedeeltelijke herprofilering van de weg voorgesteld tot aan de entree 
van de ISH.  
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De realisatie van de interne dwarsverbinding (voetpad) over de sportvelden en de begraafplaats is uit 
oogpunt van de maaswijdte van het netwerk wenselijk, maar is complex in uitvoering en beheer en 
daarom op de langere termijn voorzien. Parallel aan deze route komt een belangrijke verbinding door 
Kijkduin Binnen, namelijk  de recreatieve fiets-/wandelroute van Zee tot Zweth. In de grondexploitatie is 
rekening gehouden met een bijdrage voor de realisatie van deze route. 
 
Voor de hoofdontsluitingsweg Ockenburghstraat-Kijkduinsestraat (auto/fiets) is een beperkte aanpassing 
voorzien in de vorm van het opschonen van de (midden-)bermbeplanting; dit wordt onderdeel van het 
regulier beheer. Voor de aanpak van de Haagse Beek is eveneens een beperkte aanpassing voorzien in de 
vorm van het opschonen van de bermen en de oevers in het kader van regulier beheer. De kosten voor 
regulier beheer vallen buiten de grondexploitatie Kijkduin. 
 
De groene as (de duinloper uit het Masterplan) tussen de Laan van Meerdervoort en de ISH komt te 
vervallen. Om de hier gewenste zichtas en langzaam verkeersroute aan te kunnen leggen zou een deel van 
het puinduin verwijderd moeten worden. Dit is een kostbare ingreep. Daarbij zal de verlegging van de 
route en zichtas om het duin heen ten koste gaan van de ontwikkelkansen voor de woningbouw van het 
ontwikkelveld C1-Wijndaelerduin. Gekozen is voor het alternatief waarbij de fietsroute in de vorm van 
een tweerichtingenfietspad langs de Wijndaelerweg naar de ISH loopt en de woningbouw tegen het 
puinduin aangeschoven wordt.  
 
De twee voetgangersbruggen tussen de puinduinen en over de Kijkduinsestraat naar Meer en Bos zijn uit 
overweging van kosten en gebruiksintensiteit niet meer opgenomen als onderdeel van het 
Landschappelijk Raamwerk. Meer en Bos blijft vanuit Kijkduin Binnen bereikbaar via twee bestaande 
oversteken: ter hoogte van het Teunisbloemplein en de Narcislaan. In de toekomst zal vanuit veld B2 een 
nieuw voetpad op de laatste oversteek aansluiten.  
 
Kijkduin Bos 
De belangrijkste ingreep in het Landschappelijk Raamwerk van Kijkduin Bos is de revitalisering van het 
landgoed Ockenburgh. Dit is reeds gerealiseerd. Het betreft onder meer herstel van de zichtlijn van de 
oprijlaan, verbetering van fiets- en voetpaden en verdunning van beplanting aan de zijde van de 
begraafplaats. De renovatie en het hergebruik van het landhuis staan los van dit projectdocument en 
komen op korte termijn tot uitvoering. Het verbinden van de voetpaden in Ockenrode en Roompot is 
vooralsnog komen te vervallen in verband met het spanningsveld met de natuurwaarde van de omgeving.  
 

2.4 Uitwerking en realisatie 
 

Inrichtingsplannen openbare ruimte 
Na vaststelling van het projectdocument en bijbehorende documenten volgt uitwerking van de ingrepen 
en voorstellen tot plannen voor de openbare ruimte.  
 
Voor Kijkduin Bad zijn reeds gedetailleerdere randvoorwaarden vastgelegd in de Planuitwerkingskaders 
van het Deltaplein en het Atlantic Hotel. Hierin zijn de investeringen in de buitenruimte gekoppeld aan de 
ontwikkeling van de velden A1 en A2. Tegelijk met het uitwerken van de herontwikkelingsplannen van het 
vastgoed stelt de gemeente in samenwerking met de ontwikkelende partijen een plan buitenruimte 
Kijkduin Bad op. De hierboven genoemde projecten worden daarin uitgewerkt tot schetsontwerp, 
voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. De overige delen van het LRW worden uitgewerkt in een 
Inrichtingsplan buitenruimte Kijkduin Binnen.  
 
Fasering uitvoering 
In de komende jaren wordt het LRW stapsgewijs uitgevoerd. De planning en fasering van de ingrepen zijn 
voor zowel Kijkduin Bad als Kijkduin Binnen afhankelijk van de planning en fasering van de 
ontwikkellocaties. De uitvoering van de infrastructurele aanpassingen loopt daarbij in Kijkduin Binnen 
voorop. De woonvelden dienen immers goed bereikbaar te zijn voor de bewoners, hulpdiensten en 
bezoekers van de verschillende voorzieningen in het gebied. Na de infrastructurele aanpassingen volgen 
de landschappelijke ingrepen.  
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Beheer 
Per saldo is er een onttrekking van openbare ruimte aan het gebied door uitgifte van gronden aan de 
ontwikkelende partijen. Dit geldt voor zowel Kijkduin Binnen als Bad.  Sportvelden en parkeerplaatsen 
worden (deels) gewisseld voor uitgeefbaar. De bestaande beheerbudgetten zijn in beginsel afdoende voor 
het beheer van de openbare ruimte in de nieuwe situatie. Bij ontwerpkeuzes wordt rekening gehouden 
met het aanwezige beheerbudget.  
 
 

2.5 Juridisch-planologisch 
 
De ingrepen in het LRW vallen voor het grootste deel binnen het vigerend bestemmingsplan Kijkduin-
Ockenburgh. Voor een enkele plek is een buitenplanse afwijking noodzakelijk (bijvoorbeeld het recht 
doortrekken van de aansluiting van Schapenatjesduin op de Machiel Vrijenhoeklaan). Ten behoeve van de 
ingrepen worden - zoals opgenomen in de plan-MER - nadere onderzoeken uitgevoerd. Delen van het LRW 
voorzien  in de watercompensatie voor de ontwikkelingen in de velden. Daarnaast zijn onderzoeken 
uitgevoerd naar de kwaliteit van het oppervlaktewater en fluctuaties in het bodempeil in verband met 
mogelijke veranderingen van de waterstromen in de puinduinen door de aanpassing van de 
waterstructuur, landschappelijke ingrepen en de woningbouwontwikkelingen. Hierover vindt nauw 
overleg plaats met het Hoogheemraadschap Delfland. Ook is Flora & Fauna onderzoek nodig. 

 

2.6 Afstemming 
 
Het Landschappelijk Raamwerk is in overleg tussen de gemeentelijke diensten tot stand gekomen. Het 
Landschappelijk Raamwerk is in de VOV en de ACOR  behandeld en akkoord bevonden. Daarnaast is het 
concept-LRW met de Commissie Loosduinen besproken, er zijn aanvullingen en verbeteringen  gegeven 
en verwerkt. 
 

2.7 Water 
 
De watercompensatie-opgave wordt binnen de gebiedsontwikkeling Kijkduin opgelost. Voor de 
ontwikkelvelden C2 en B2 wordt dit binnen het ontwikkelveld zelf opgevangen. In B2 wordt een 
waterpartij gegraven, zodat er geen compensatie meer nodig is voor alle particuliere kopers van de KO-
kavels.  Naast de ISH wordt het bestaande oppervlaktewater verbreed. De compensatie, als gevolg van de 
toename van verharding van de velden B1 en C1, wordt grotendeels door deze verbreding gerealiseerd. 
Het restant van de wateropgave dient op eigen terrein van de ontwikkelaars te worden opgelost. Over de 
precieze uitwerking van de opgave treden de ontwikkelaars in overleg met het Hoogheemraadschap van 
Delfland. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van doorlatende verharding met een ondoorlatende 
berging eronder (of ondoorlatende berging onder gebouwen), de aanleg van wadi’s of andere 
infiltratiesystemen.  
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3. Kijkduin Bad (A1 en A2) – De Kust Gezond 
 

3.1 Inleiding 
 
Kijkduin Bad wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, rust en intimiteit. Doel is om Kijkduin Bad te 
vernieuwen en te ontwikkelen tot een levendige familiebadplaats met behoud van deze waarden. De 
openbare ruimte is de verbindende schakel tussen de vastgoedontwikkelingen van A1 (het Deltaplein) en 
A2 (het Atlantic hotel). Beide vastgoedontwikkelingen zijn mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan 
Kijkduin-Ockenburgh. De belangrijkste elementen in de openbare ruimte zijn de boulevard en het  “Balkon 
aan Zee”, het ontmoetingsplein met panoramisch uitzicht over zee. Er is ruimte om te verblijven, een 
terrasje te pakken, te flaneren en voor evenementen die passen bij het karakter van Kijkduin.  
 
Met de beide ontwikkelaars (FRED en Boha) zijn anterieure overeenkomsten gesloten. Hierin zijn de 
Planuitwerkingskaders (PUK), het Beeldkwaliteitsplan (BKP) en de financiële kaders vastgelegd (RIS 
277376/RIS 277380). Niet alleen voor de vastgoedontwikkelingen, maar ook voor de openbare ruimte. Op 
basis van deze globale kaders heeft het landschaps-architectenbureau West 8 een visie opgesteld voor de 
openbare ruimte. Via de Projectgroep Herontwikkeling Kijkduin Bad, de ondernemers, bewoners en de 
AVN zijn op voorhand wensen ten aanzien van de inrichting van de buitenruimte meegegeven. Deze 
wensen en ideeën zijn gebruikt bij het opstellen van de visie. Door de relatie met en grote afhankelijkheid 
van de vastgoedontwikkelingen zijn de marktpartijen intensief betrokken bij de uitwerking en deze 
hebben zich positief uitgesproken over de visie. De visie wordt na vaststelling van het projectdocument 
uitgewerkt in een schetsontwerp, voorlopig ontwerp en het definitieve inrichtingsplan voor de 
buitenruimte door het Ingenieursbureau Den Haag in samenwerking met West 8. De uitwerking volgt 
daarbij De Kust Gezond met Kijkduinse karakteristieken.  
 
Referentiebeeld De Kust Gezond (Palaceplein Scheveningen) 

 
 
 
De ondergrondse entree biedt de kans om op een efficiënte wijze ook een ondergrondse fietsenstalling te 
realiseren, zoals opgenomen in de Visie op de openbare ruimte Kijkduin-Bad van West 8. Hiervoor is nog 
geen dekking. Gezien de grote wenselijkheid van deze oplossing zal hier in 2017 dekking voor worden 
gezocht en de fietsenstalling vervolgens opgenomen in het afzonderlijk collegebesluit voor de realisatie 
van de ondergrondse entree. Een mogelijke (gedeeltelijke) dekking zou kunnen bestaan uit 
planoptimalisatie binnen de grenzen van het bestemmingsplan. Op dit moment wordt uitgegaan van 
bovengronds fietsparkeren. 
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3.2 Ontwikkeling Deltaplein (A1) 
 
Het winkelcentrum aan het Deltaplein wordt geheel vernieuwd door ontwikkelaar FRED Developers 
(voorheen Fortress). Onder de gehele ontwikkeling komt een halfverdiepte parkeergarage (aantallen 
conform de Haagsche Parkeernorm). Op de garage komt maximaal 17.000 m2 bvo aan commerciële 
voorzieningen, onderverdeeld in maximaal 5.550 m2 bvo retail, maximaal 7.450 m2 bvo horeca en voor het 
restant aan vierkante meters overige voorzieningen. Op dit programma komen maximaal 215 woningen, 
waarvan ook minimaal 35 huurappartementen.  
 
De ontwikkelaar werkt samen met hoofdarchitect KOW architecten, echter om diversiteit in de gevels te 
krijgen worden er meerdere architecten per fase onder de regie van KOW ingezet. De stedenbouwkundige 
planopzet, korrelgrootte en de parcelering zijn vastgelegd in het reeds vastgestelde BKP. In juni 2016 is 
door FRED een beginselplanaanvraag gedaan, toetsing vindt momenteel plaats. De verwachting is dat de 
omgevingsvergunning voor de eerste fase eind 2016 wordt ingediend.  
 
De volgende duurzaamheidsmaatregelen worden in de ontwikkeling  A1 doorgevoerd;   
- Minimaal energielabel A++ en de appartementen worden voorzien van PV-panelen op het dak voor 

het opwekken van de elektriciteit; 
- Aanleggen van een WKO met gesloten bron, hetgeen op een duurzame manier de appartementen in de 

winter kan verwarmen en voor verkoeling zorgt in de zomer;  
- Voor de commerciële functies wordt gebruik gemaakt van groene daken (mos-sedum). Dit draagt bij 

aan de waterbuffering, zuivering van de lucht en zorgt voor het tegengaan van de opwarming van het 
dak. 

 
De fasering is zo opgezet dat fase 1 om het bestaande winkelcentrum heen kan worden gebouwd, zodat de 
voorzieningen direct over kunnen naar de nieuwbouw. Fase 1 omvat in totaal ca. 70 woningen, waarvan 
ca 29 woningen in de verkoop gaan en ca. 39 woningen zullen worden afgezet aan een belegger, ook vallen 
in fase 1 ca.  4.000m2 voorzieningen en ca. 130 parkeerplaatsen. De ontwikkelaar houdt in haar ontwerp 
rekening met aansluiting op de ondergrondse entree naar de parkeergarage.  
 
Stedenbouwkundige opzet Deltaplein 
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3.3 Ontwikkeling Atlantic Hotel (A2) 
 
Het huidige hotel aan de noordzijde van het nieuwe Deltaplein is verouderd en aan vernieuwing toe; de 
eigenaar van het hotel, ontwikkelaar/belegger Boha, werkt samen met architectenbureau INBO aan een 
nieuw ontwerp. Het hotel wordt volledig gemoderniseerd en uitgebreid met ca. 90 hotelkamers en 
vergaderfaciliteiten. Daarnaast worden er ca.  80 vrije sectorwoningen gebouwd. Een oppervlakte van 
2.200 m2 wordt benut voor voorzieningen (congresruimte en wellness). Het ontwerp is in een vooroverleg 
gepresenteerd aan welstand en akkoord bevonden. NH hotels en de ontwikkelaar hebben als uitgangspunt 
genomen dat het hotel dicht gaat ten tijde van de verbouwing/nieuwbouw. Dat maakt dat de ontwikkeling 
uitgevoerd zal worden als een continue bouwstroom. De ontwikkelaar houdt in haar ontwerp rekening 
met aansluiting op de ondergrondse entree naar de parkeergarage. 
 
Om de gehele ontwikkeling te kunnen financieren heeft de ontwikkelaar met een belegger afspraken 
gemaakt over de afname van een aantal vrije sector koopappartementen. Momenteel onderzoekt de 
gemeente of zij medewerking wil verlenen aan het verzoek van de ontwikkelaar om een aantal 
hotelkamers om te zetten naar woningen. Dit is een afwijking op alleen het programma van het 
bestemmingsplan, dat kan middels een kruimelregeling worden opgelost. Echter de verantwoordelijkheid 
hiervan ligt bij de ontwikkelaar.  
 
Artist impression vernieuwd Atlantic Hotel 

 
 
 

3.4 Visie op de openbare ruimte Kijkduin-Bad 
 
De herinrichting van de buitenruimte in en rond de badplaats wordt onder andere gefinancierd uit de 
opbrengsten van de ontwikkeling van Deltaplein en Atlantic hotel. Kijkduin wordt daarbij ontwikkeld tot 
een compacte badplaats met knusse straatjes en pleintjes omgeven door een duinlandschap. In grote 
lijnen wordt de boulevard vernieuwd, de entree naar de badplaats aantrekkelijker en voor iedereen goed 
toegankelijk, de binnenduinrand opnieuw vormgegeven en het “Balkon aan Zee” gerealiseerd als 
hoogtepunt en verbindend element tussen de vastgoedontwikkelingen. 
 
De openbare ruimte en ondergrondse entree worden gefaseerd door de gemeente gerealiseerd. 
Uitgangspunt is daarbij om de badplaats en de vastgoedontwikkelingen zo snel mogelijk weer normaal te 
laten functioneren en overlast tijdens de bouw zo kort mogelijk te houden. De globale kaders en ingrepen 
zijn opgenomen in de in een eerdere fase vastgestelde documenten Beeldkwaliteitsplan Kijkduin Bad, PUK 
Deltaplein en PUK Atlantic Hotel, alsmede de bij dit projectdocument opgenomen bijlage ‘Landschappelijk 
Raamwerk Kijkduin’. Op basis van deze documenten is de visie op de openbare ruimte opgesteld met de 
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onderstaande kenmerken en ingrepen. De visie markeert 3 sfeergebieden; de boulevard, het 
duinlandschap en het winkelgebied.  
 

 
Boulevard en Balkon aan Zee  
De nieuwe boulevard vormt met het Balkon aan Zee de grootste attractie en het hoogtepunt voor 
bezoekers. De boulevard is de verbinding tussen het winkelcentrum en het hotel. De indeling blijft in grote 
lijnen gelijk maar de uitvoering krijgt een forse kwaliteitsslag: aantrekkelijk vormgegeven terrassen, 
flaneergebied en aan de zeezijde zitgelegenheid. De materialisering en inrichting sluiten aan op 
Hofstadkwaliteit en krijgen een typisch Kijkduinse identiteit. De nieuwe boulevard komt 3 meter hoger te 
liggen en hierdoor is straks goed zicht op de zee en het strand. Aan de noord- en zuidzijde komen duidelijk 
herkenbare nieuwe entrees waartussen de boulevard is opgespannen. Aan de hoofdzijde is dat het 
“Balkon aan Zee”, een verhoogd uitzichtpunt met zicht op zee. Dit Balkon aan Zee functioneert als ruimte 
om te verblijven, van het uitzicht te genieten en biedt mogelijkheden voor kleinschalige evenementen 
passend bij het Kijkduinse karakter. De Kijkduinse vuurtoren komt als herkenbaar element terug. Ook is 
het Balkon aan Zee de belangrijke verbinding tussen de entree van de badplaats, de boulevard met 
terrassen en het Atlantic hotel.  
 
Schets uit visie West 8, zicht vanuit zee op Het Balkon aan Zee richting de Kijkduinsestraat 

 

 

Samengesteld door West 8 op basis van ontwerpen van INBO (hotel), KOW (winkelcentrum) en West 8 (buitenruimte)  
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Duinlandschap 
De Kijkduinsestraat vormt de entree naar de badplaats en krijgt een kwaliteitsimpuls conform 
Residentiekwaliteit. Onderdeel is een aantrekkelijk vormgegeven ondergrondse entree naar de 
parkeergarages van het winkelcentrum en het hotel via de middenberm van de Kijkduinsestraat.  
 
Het Deltaplein tussen de vastgoedontwikkelingen in wordt getransformeerd naar een aantrekkelijk 
vormgegeven en voor iedereen comfortabel toegankelijke opgang naar het Balkon aan Zee, eveneens 
uitgevoerd in Hofstadkwaliteit. De hellingbanen zijn nergens steiler dan 5%. Met grote duinelementen 
wordt het kustgevoel en het omringende natuurgebied al  tijdens het naar zee lopen zichtbaar. Langs de 
duinelementen komen zitranden. Kiosk(en) worden met de duinelementen mee ontworpen.   
 
Schets uit visie West 8, zicht vanaf Kijkduinsestraat op zee  

 

 

Samengesteld door West 8 op basis van ontwerpen van INBO (hotel), KOW (winkelcentrum) en West 8 (buitenruimte)  

 
Winkelgebied 
Het huidige winkelcentrum en de parkeerplaats op het Deltaplein worden grotendeels bebouwd met een 
parkeervoorziening en de herontwikkeling van het winkelcentrum. Het binnengebied op de 
parkeergarage wordt door de ontwikkelaar gerealiseerd en beheerd, maar blijft openbaar toegankelijk. 
Het ontwerp dient eveneens te voldoen aan het Beeldkwaliteitsplan en de PUK (residentiekwaliteit) en 
wordt afgestemd met en getoetst door de gemeente. Beheer en onderhoud gebeuren op kosten van de 
ontwikkelaar. De inrichting en profielen dragen bij aan de levendige en kleinschalige sfeer van de 
badplaats met steegjes, trappen en gezellige pleintjes waar tevens kleinschalige evenementen kunnen 
worden gehouden. 
 
Verkeer en parkeren 
De ontwikkelaars realiseren parkeergarages met voldoende capaciteit voor het nieuwe programma. 
Bewoners, werknemers en bezoekers van de functies parkeren in de garage. De garage wordt halfverdiept 
aangelegd zodat het parkeren aan het zicht wordt onttrokken. Het verhoogde maaiveld wordt volledig 
autovrij. De belangrijkste looproutes worden gefaciliteerd met oversteekvoorzieningen. Het laden en 
lossen met kleinere voertuigen kan in of via het voetgangersgebied plaatsvinden. Voor grotere 
vrachtwagens worden inpandige laad- en losvoorzieningen gemaakt. 
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De ondergrondse entree biedt de kans om op een efficiënte wijze ook een ondergrondse fietsenstalling te 
realiseren, zoals opgenomen in de Visie op de openbare ruimte Kijkduin-Bad van West 8. Hiervoor is nog 
geen dekking. Gezien de grote wenselijkheid van deze oplossing zal hier in 2017 dekking voor worden 
gezocht en de fietsenstalling vervolgens opgenomen in het afzonderlijk collegebesluit voor de realisatie 
van de ondergrondse entree. Een mogelijke (gedeeltelijke) dekking zou kunnen bestaan uit 
planoptimalisatie binnen de grenzen van het bestemmingsplan. Op dit moment wordt uitgegaan van 
bovengronds fietsparkeren. 
 
Oplossing bovengronds fietsparkeren  

 

 
Op de belangrijkste fietsroute van en naar het Deltaplein, de Kijkduinsestraat en evenwijdig aan de kust 
wordt hinder door het autoverkeer beperkt door een combinatie van vrijliggende fietspaden, goede 
oversteekvoorzieningen en de ondergrondse uitvoering van de entree naar de parkeergarages van het 
winkelcentrum en hotel. De situatie voor fietsers en voetgangers op de kop van de Kijkduinsestraat en de 
kruising met de Hoek van Hollandlaan wordt verbeterd doordat het fietspad naar de zijde van het 
winkelcentrum wordt verplaatst. Een randvoorwaarde hierbij is dat het laden en lossen van het 
winkelcentrum verkeersveilig kan plaatsvinden. Aan de zuidzijde van het Deltaplein ligt straks de 
Deltastraat. Deze straat krijgt Residentiekwaliteit. Bermen en taluds krijgen een duinkarakter. Aan de 
zijde van de sterflats ontstaat, door het verleggen van het fietspad, ruimte om de Deltastraat met een 
groter aaneengesloten groengebied vorm te geven. De plint van de parkeergarage wordt aan het zicht 
onttrokken door het fietspad en de groene berm. 
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Schets uit visie West 8, doorlopend fietspad en zicht op duinelementen vanaf de entree naar de badplaats 

 
Samengesteld door West 8 op basis van ontwerpen van INBO (hotel), KOW (winkelcentrum) en West 8 (buitenruimte)  

 
De bushaltes komen dicht bij de entree van de badplaats op de kop van de Kijkduinsestraat.  De ligging van 
de haltes sluit aan op de belangrijkste looproutes. De visie gaat er van uit dat de busbuffer op de huidige 
locatie blijft en daar landschappelijker wordt ingepast.  
 
De logistiek van het hotel wordt bij voorkeur aan de zijde van de huidige Biesieklette gelegd. Hierdoor zijn 
geen achterwaartse draaibewegingen in de entree van de badplaats nodig. Door de huidige Biesieklette in 
de fietsparkeergarage op te nemen, ontstaat hiervoor ruimte. Een belangrijke randvoorwaarde is dat dit  
niet ten koste mag gaan van de natuur- en ecologische waarden.  
 
Een optie om de leveranciers van het strand via de Hoogheemraadschap-locatie te laten rijden wordt 
onderzocht. Dit zou de druk op de entree van de badplaats sterk verminderen, maar gaat door 
Natura2000 gebied.  
 
Natuurversterking 
De visie gaat uit van een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de natuur en het groen in en om de 
badplaats: verwijderen van het looppad en versterken van natuur/duinen voor de Boulevard, grote delen 
van de asfaltvlakte voor de huidige strandopgang verwijderen, het toevoegen van duinelementen op het 
Deltaplein, verplaatsen van de Biesieklette. Ook als de logistiek van het hotel aan de zijkant  wordt 
geplaatst, leidt dit tot een netto toename van het areaal.       
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4. Waldeck (B1) 
 

4.1 Inleiding 
 
De locatie B1 Waldeck is een voormalig tenniscentrum. De locatie is gelegen aan het Wijndaelerduin in 
Kijkduin Binnen. Het bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh maakt de ontwikkeling van de locatie 
mogelijk door middel van een wijzigingsplan als bevoegdheid van het college.  
 

Stedenbouwkundige opzet B1, Waldeck. 

 
 
 
De ontwikkelaar Synchroon is eigenaar van het erfpachtrecht van het voormalige tenniscentrum en de 
gemeente is eigenaar van de omliggende gronden. De gemeente geeft de omliggende gronden aanvullend 
uit in erfpacht aan de ontwikkelaar. De herontwikkeling omvat de realisatie van circa 130 woningen 
(appartementen en grondgebonden woningen) met parkeren op eigen terrein en de inrichting van de 
buitenruimte. De inrichting van de buitenruimte wordt uitgevoerd conform het Handboek Openbare 
Ruimte. Na de inrichting van de openbare ruimte door de ontwikkelaar wordt de buitenruimte aan de 
gemeente terug geleverd, naar aanleiding van afstemming over het beheer. De ontwikkelaar heeft haar 
plan gepresenteerd aan de commissie Loosduinen, het plan is positief ontvangen en kan daarmee rekenen 
op een breed draagvlak. 
 
Doel 
Middels dit projectdocument worden de programmatische en financiële kaders van de ontwikkeling 
vastgelegd. De omgevingsvergunningen kunnen worden aangevraagd; tevens kan de uitwerking van de 
openbare ruimte worden opgestart. 
 
Locatie 
Het ontwikkelveld ligt in het stadsdeel Loosduinen aan de Wijndaelerduin ter hoogte van de kruising Laan 
van Meerdervoort en Ockenburghstraat. Dit gebied in Kijkduin-Binnen kenmerkt zich vooral door het 
landschappelijk karakter met haar puinduinen, de verschillende sportaccommodaties met bijbehorende 
voorzieningen en The International School of The Hague. Het ontwikkelveld ligt in een overgangsgebied 
tussen de kust met de duinen en het bosrijke landgoed Ockenburgh en maakt deel uit van het 
binnenduingebied.  
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4.2 Projectkaders 
 
Stedenbouwkundige uitgangspunten 
De locatie is een  woonlocatie van ongeveer 4 ha. in een groene omgeving in de kom van het puinduin. Er 
wordt uitgegaan van een relatief ontspannen woonmilieu van circa 35 woningen per ha. Het woonmilieu 
is landschappelijk wonen. Om het groene karakter te versterken wordt de bebouwing gesitueerd in 
vrijstaande clusters, door korte rijtjes woningen en lage appartementengebouwen, in een groene setting. 
De landschappelijke kwaliteiten worden in het plan geborgd, de puinduinen worden geïntegreerd in de 
ontwerpen van de buitenruimten van de woningen.  
 
Programma en verkaveling 
Het programma van het plan omvat circa 130 woningen (dit is een lager aantal woningen dan de in het 
masterplan aangeven mogelijkheid van 225 woningen). De woningen zijn verdeeld over 5 compacte 
appartementsgebouwen met in totaal circa 76 woningen en circa 54 grondgebonden woningen in korte 
rijtjes/twee onder één kap. Van de 5 appartementsgebouwen worden 3 gebouwen in de middeldure huur 
gerealiseerd.  
 
De appartementsgebouwen bestaan uit 4 tot 5 lagen op een plint en zijn gesitueerd aan de puinduinen. In 
de plint worden het parkeren, de bergingen en de entree opgenomen. De ontwikkelaar is ruimte geboden 
voor een extra bouwlaag op 3 appartementsgebouwen ten behoeve van de huurappartementen. De 
grondgebonden woningen zijn woningen van 2 en 3 lagen. Het parkeren zal op eigen terrein conform de 
Haagse parkeernormen worden gerealiseerd. De inrichting van de buitenruimte maakt onderdeel uit van 
het plan.  Ontwikkelveld B1 Waldeck is een van de velden die een substantiële bijdrage leveren  aan de 
realisering van het Landschappelijk Raamwerk Kijkduin. Tevens levert deze ontwikkeling een bijdrage 
aan de financiering van het project van Zee tot Zweth.  
 
Juridisch- planologisch 
De ontwikkeling van dit ontwikkelveld past binnen de wijzigingsbevoegdheid van het vigerend 
bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh. In de wijzigingsbevoegdheid is het bebouwingskader aangegeven 
waarin deze ontwikkeling past. Het wijzigingsplan is opgesteld en ligt eind dit jaar ter inzage, de 
benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd. De ontwikkelaar moet haar wateropgave als gevolg van haar plan 
op eigen terrein oplossen.  
 
Duurzaamheid 
In het Masterplan Kijkduin is veel aandacht besteed aan het onderwerp duurzaamheid, in dit plan zal 
worden uitgevoerd als energie neutrale woonwijk met een epc van 0. De ligging van de woningen in de 
duinkom en de inpassing van de wijk in het landschap maken tevens de wijk een groene natuurlijke wijk.  
  
Financiën en contractvorming 
Er is de laatste tijd veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de financiële haalbaarheid van het 
plan.  
 
Aanvankelijk zou de ontwikkelaar/kopers het beheer over de openbare ruimte in het plan houden 
middels een VVE. Vanuit de gemeente is aangegeven dat het beheer van de openbare ruimte naar de 
gemeente dient terug te gaan. De openbare ruimte moet daarmee voldoen aan het Handboek Openbare 
Ruimte, het ingenieursbureau heeft geanalyseerd op basis van het door de ACOR en VOV goedgekeurde 
VO of het ontwerp voldoet aan de gemeentelijke eisen. Enkele punten dienen te worden uitgewerkt in het 
DO om sluitende beheerkosten te kunnen borgen.  De verhouding uitgeefbaar versus openbare ruimte is 
daarin een belangrijke schakel.  De basisafspraak is dat de ontwikkelaar zonder voorverkooppercentage 
de grond afneemt, hiermee zijn de risico’s in financiële zin beperkt. De planning van grondafname wordt 
afgestemd met de wijzigingsplanprocedure met bijbehorende grondwaarden. 
 
De grondwaarde wordt ingezet voor het Landschappelijk Raamwerk en een deel voor Van Zee tot Zweth. 
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Duinrandwoningen veld B1 Waldeck 

 
 
 

4.3 Planning 
 
Het plan wordt in 2 fasen opgedeeld. Fase 1 omvat de ontwikkeling en realisatie van de vijf 
appartementenblokken. Drie appartementenblokken zullen worden afgezet aan een belegger, waardoor 
de start van de eerste fase gegarandeerd is. De 2e fase betreft de ontwikkeling van de grondgebonden 
woningen.  
 
De vestiging van het recht van erfpacht voor fase 1 staat gepland medio 2017 en voor fase 2 een jaar later. 
De gemeente is gestart met de werkzaamheden voor het wijzigingsplan, de kosten hiervan worden door 
Synchroon vergoed. 
 
De aanvraag van de omgevingsvergunning wordt begin 2017 ingediend, zodat de planning van de 
omgevingsvergunning gelijk oploopt met de wijzigingsplanprocedure. De realisatie van de aangrenzende 
landschappelijke inrichting loopt mee met de opleveringen van de woningen. De realisatie van het 
Landschappelijk Raamwerk zal aansluitend op de oplevering van de woningbouw plaatsvinden.  
 
Middels het  collegebesluit wordt gevraagd de Algemeen Directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
te mandateren tot het aangaan van de overeenkomst tot uitgifte in erfpacht van Waldeck B1 aan 
Synchroon BV en alle andere rechtshandelingen benodigd voor de verdere afwikkeling van deze 
overeenkomst uit te voeren.  
 
De belangrijkste mijlpalen in het project zijn: 
 Procedure wijzigingsplan: okt 2016 – maart 2017 
 Start Bouw fase 1 mei 2017  
 Oplevering fase 1 najaar 2018 
 Start fase 2 medio 2019 
 Oplevering fase 2 medio 2020 
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5. Schapenatjesduin Oost (B2) 
 

5.1 Inleiding 
 

Aanleiding en doel 
In het vigerend bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh is de locatie Schapenatjesduin Oost (B2) 
aangewezen als wijzigingsgebied ten behoeve van ‘wonen in een duinlandschap’. Aanvankelijk waren in 
het Masterplan op deze locatie koopwoningen gepland. De locatie wordt nu ingevuld met ca. 58 
koopwoningen in Kleinschalig Opdrachtgeverschap (KO) en ca. 66 sociale woningen in samenwerking met 
Arcade.  
Met de vaststelling van dit Projectdocument en bijbehorende grondexploitatie wordt de ontwikkeling van 
deelplan B2 operationeel: 

- Uitvoeren voorbereidende onderzoeken, wijzigen bestemmingsplan (gedeelte KO) en 
buitenplanse afwijking (Wabo) voor de sociale appartementen. 

- Bouwrijp maken. 
- Uitgifte kavels voor woningbouw in Kleinschalig Opdrachtgeverschap en sociaal programma aan 

een woningcorporatie. 
- Woonrijp maken: realisatie openbare ruimte (duinlandschap, water en infrastructuur). 
- De opbrengsten uit de verkoop van de kavels worden ingezet voor de realisatie van de openbare 

ruimte in het ontwikkelveld B2 en delen van het Landschappelijk Raamwerk. 
- Vanuit het budget “voldoende betaalbare woningen” wordt de realisatie van de sociale woningen  

mogelijk gemaakt. 
 
De verkavelingsstudie wordt na vaststelling van het projectdocument uitgewerkt tot een 
stedenbouwkundig plan en kavelpaspoorten.  Tevens vindt een buurt- en marktconsultatie plaats, zoals 
gebruikelijk bij een ontwikkeling in Kleinschalig Opdrachtgeverschap. Dit kan veranderingen tot gevolg 
hebben in bijvoorbeeld de verkaveling, woningtypes en -aantallen. Wel zijn de in dit hoofdstuk 
vastgelegde programmatische en kwalitatieve projectkaders leidend. De bijdrage aan het Landschappelijk 
Raamwerk is voor deze locatie een gegeven: kleine programmatische wijzigingen zijn alleen toegestaan 
indien het plansaldo van B2, en daarmee de bijdrage aan het Landschappelijk Raamwerk,  minimaal gelijk 
blijft.  
 
Locatie 
Ontwikkelveld B2 beslaat de voormalige sportvelden van de Haagse Scheidsrechters Vereniging. De 
locatie is gelegen tussen de Kijkduinsestraat (stedelijke hoofdroute), Schapenatjesduin (recreatieve route 
en ontsluitingsweg ontwikkelvelden), een woonwagenlocatie, Middin Woonvorm Begeleid Wonen en een 
van de ‘puinduinen’. 
 
Locatie B2 Schapenatjesduin Oost 
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5.2 Projectkaders 

Verkavelingsstudie 
Het op te stellen stedenbouwkundig plan en de architectuur volgen de richtlijnen in het 
Beeldkwaliteitsplan Kijkduin Binnen. B2 ligt in het binnenduingebied en de kunstmatig aangelegde 
‘puinduinen’ zijn beeldbepalend in het landschap. Door gebruik te maken van de bestaande 
hoogteverschillen t.o.v. het puinduin en de Kijkduinsestraat, en het creëren van nieuw duinlandschap, 
krijgt B2 het karakter van een duinkom waarin op ontspannen wijze wordt gewoond. Momenteel zijn in 
het bestemmingsplan maximaal 2 lagen mogelijk. De sociale woningen worden in appartementen 
gerealiseerd. Hierdoor blijft de ruimte voor het duinlandschap zo ruim en open mogelijk.  Wel is hiermee 
een buitenplanse afwijking nodig omdat deze woningblokjes 4-5 lagen hoog zijn. De bebouwing sluit qua 
architectuur aan bij de karakteristiek van Kijkduin: robuuste en natuurlijke materialen, lichte kleuren, 
platte of flauw hellende daken en een sterk horizontale geleding. Midden in de wijk ligt een waterpartij, 
die tevens dient als compensatie voor de toe te voegen verharding (eis van het Hoogheemraadschap).  
 

 
 
Woonprogramma 
Het woonprogramma in de verkavelingsstudie bestaat uit 58 woningen (kavels) in KO en 66 sociale 
appartementen. Het beoogde programma bedient de doelgroepen van stedelijke gezinnen, expats, 
tweeverdieners zonder kinderen en empty nesters. De woningtypes onderscheiden zich van andere 
projecten in de omgeving in type (duinwoningen), uitgiftemethodiek (Kleinschalig Opdrachtgeverschap) 
en ligging (duinlandschap). Op de kavels zijn verschillende woningtypes mogelijk: vrijstaand aan het 
water, geschakeld en patio's op het duinappartementen.  
 
Kleinschalig opdrachtgeverschap 
De kavels worden uitgegeven volgens de methodiek van KO. Hierbij is een particulier opdrachtgever voor 
zijn of haar woning en kan daarop maximaal invloed uitoefenen. De bouwregels worden beknopt 
vastgelegd in een kavelpaspoort dat is gebaseerd op de uitgangspunten in het Beeldkwaliteitsplan. De 
verkaveling en de kavelpaspoorten worden voorbesproken in het Welstandsoverleg; de individuele 
omgevingsvergunningen worden vervolgens ambtelijk getoetst aan de kavelpaspoorten. In de 
kavelpaspoorten zijn zoveel mogelijk objectieve en meetbare criteria opgenomen, bijvoorbeeld: 
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materialen- en kleurenpalet, dakvorm, samengestelde bouwmassa’s, erfafscheidingen, en parkeer-
oplossingen. 
    
Openbare ruimte 
De openbare ruimte wordt ingericht als een recreatief duinlandschap. De ontsluitingsweg is vormgeven 
met een rijbaan in gebakken klinker en gelegen tussen brede en landschappelijk vormgegeven bermen. 
Binnen de uitgangspunten van het Handboek Openbare Ruimte en de wensen van de VOV/ACOR wordt 
een zo landschappelijk mogelijk profiel uitgewerkt voor de erftoegangsweg. De inrichting van het groen is 
conform de beplantingstypen uit het Landschappelijk Raamwerk: duingras en duinstruwelen. De 
openbare ruimte wordt zo vormgegeven dat er een goede verbinding en ruimtelijke relatie komt met het 
naastgelegen toekomstige ontwikkelveld B3. Het nabijgelegen puinduin is duidelijk zichtbaar vanuit de 
locatie.  
 
Verkeer en parkeren 
Ontwikkelveld B2 wordt ontsloten via het Schapenatjesduin naar de Machiel Vrijenhoeklaan en 
Kijkduinsestraat. Het ontwikkelveld krijgt een enkele aansluiting op het Schapenatjesduin. De entree 
wordt breed gedimensioneerd, zodat de bereikbaarheid van het gebied ook tijdens werkzaamheden of 
calamiteiten geborgd blijft. Voor de hulpdiensten komt er een calamiteitenontsluiting naar de 
Kijkduinsestraat in de vorm van een breed fietspad.  
 
Langzaam verkeersroutes door het plangebied maken grotendeels gebruik van de woonstraten. Voor 
fietsers is er een aansluiting met de Kijkduinsestraat (tevens calamiteitenontsluiting). B2 is met twee 
wandelpaden verbonden met het puinduin. Aan de voet van het puinduin, net buiten de plangrens, komen 
een vrijliggend fiets- en voetpad als onderdeel van het Landschappelijk Raamwerk. 
 
Parkeren wordt zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken op eigen terrein met (individuele) inpandige 
garages. Het parkeren voor de appartementen wordt landschappelijk ingepast (halfverdiept in het duin).   
 
Duurzaamheid 
De ontwikkeling van B2 draagt bij aan het realiseren van een duurzaam en milieuvriendelijk Kijkduin 
waar het comfortabel en gezond wonen is. Een sterk duurzaam profiel draagt bij aan het imago van 
‘wonen in het duinlandschap’. Het afdwingen van duurzaamheidseisen die verder gaan dan het 
bouwbesluit is niet mogelijk, wel kunnen toekomstige kopers worden gestimuleerd om aanvullende 
maatregelen toe te passen en kunnen onderlinge afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld collectieve 
energiesystemen. Het Haags Warmte Initiatief heeft als doelstelling om Den Haag gasloos te maken. In het 
kader daarvan worden ook de kavels in B2 zonder gasaansluiting aangeboden.  
 
Het schetsontwerp wordt geagendeerd voor het Haags Duurzaamheidsteam (HDT). De onderstaande 
aanbevelingen worden daar nader beoordeeld en aanvullende adviezen benut in de planuitwerking: 
 Inspiratie via marketing en voorlichting aan zelfbouwers ten aanzien van energie, isolatie, 

zonnepanelen en -collectoren, duurzaam materiaalgebruik en natuurinclusief bouwen (bijvoorbeeld 
verblijfplaatsen voor allerlei diersoorten) en groene daken. 

 In de uitwerking van de openbare ruimte wordt indien mogelijk de ecologische kwaliteit verbeterd, 
bijvoorbeeld door vegetatiekeuze, natuurvriendelijke oevers, semi-permeabele verharding en 
hemelwaterafvoer via de waterplas en infiltratiezones.  

 Het realiseren van voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen (ook richting de toekomst). 
 Onderzoeken van de haalbaarheid van (collectieve) duurzame energiesystemen (bijvoorbeeld 

warmtenet, restwarmte, WKO). 
 
Juridisch-planologisch 
Ontwikkelveld B2 is conform de huidige functies (sport en groen) bestemd. Met een wijzigings-
bevoegdheid is in de toekomstige realisatie van woningen voorzien. Binnen ‘Wijzigingsgebied 3’ zijn 
maximaal 120 woningen toegestaan met een goothoogte van 5 m en  een bouwhoogte van 8,5 m. Om de 
gestapelde woning typologieën mogelijk te maken, is een herziening van het bestemmingplan of 
buitenplanse afwijking nodig. Een klein deel van de locatie valt onder de dubbelbestemming ‘waterstaat-
waterkering’. Woningen die in dit gebied vallen worden door het Hoogheemraadschap getoetst. Zand dat 
wordt weggegraven dient in principe weer binnen de beschermingszone te worden teruggebracht. 
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Financieel 
De begroting van kosten en opbrengsten is opgenomen in de vertrouwelijke Grondexploitatie. Het 
plansaldo van de ontwikkeling  van B2 is positief en levert een bijdrage aan de realisatie van het 
Landschappelijk Raamwerk. Vanuit het budget “voldoende betaalbare woningen” wordt de realisatie van 
de sociale woningen  mogelijk gemaakt. 
 
 

5.3 Uitvoeringsaspecten 
 
Verwerving, sloop en tijdelijk beheer 
Het ontwikkelveld is eigendom van de gemeente en wordt momenteel beheerd totdat het bouwrijp maken 
aanvangt. Het voormalige clubgebouwtje wordt gesloopt om overlast en vandalisme te voorkomen. 
Hiervoor dient eerst een nader onderzoek plaats te vinden naar vaste rust- en verblijfplaatsen van 
vleermuizen over de periode mei - oktober. De locatie is in de beheerfase toegankelijk voor recreatief 
gebruik.   
 
Uitwerking wijzigingsplan en milieuonderzoeken 
Ten behoeve van het wijzigingsplan (en bestemmingsplan herziening of Wabo) zijn extra en nadere 
(milieu)onderzoeken vereist. Deze worden zoveel mogelijk voor Kijkduin als geheel uitgevoerd. Het 
uitgangspunt van Kleinschalig Opdrachtgeverschap is dat een risicovrij product wordt geleverd aan de 
koper. Dit betekent dat de gemeente ook onderzoeken uitvoert waarvoor de verantwoordelijkheid in het 
geval van de andere velden bij de ontwikkelaars ligt. Mogelijke onderzoeken zijn: verkeer, lucht, geluid, 
externe veiligheid, flora & fauna, waterparagraaf en explosieven. Uit het verkennend bodemonderzoek 
zijn geen belangwekkende zaken naar voren gekomen. Naar verwachting zal er geen bodemsanering 
nodig zijn t.b.v. de ontwikkeling van de woonwijk.  
 
Bouw- en woonrijp maken 
Hieronder vallen de sloopwerkzaamheden, het opbreken van verharding en het verwijderen van groen. De 
grootste post is het ophogen van de locatie ten behoeve van het creëren van een geaccidenteerd 
duinlandschap. Een deel van het zand is afkomstig uit de af te graven waterplas en de rest dient te worden 
aangevoerd. In de financiële raming is een aanname gemaakt dat een deel van het zand beschikbaar komt 
vanuit andere infrastructuurprojecten in de regio. 
Eisen aan de openbare ruimte in de ontwikkelvelden staan beschreven in het Beeldkwaliteitsplan. 
Uitgangspunt is residentiekwaliteit. De exacte fasering van het woonrijp maken hangt af van de realisatie 
van de woningen.   
 
Uitgifte 
Uitgifte van de kavels vindt plaats via de methodiek van Kleinschalig Opdrachtgeverschap met een vaste 
grondprijs en een kavelpaspoort met alle ruimtelijke relevante spelregels die bepalen wat er gebouwd kan 
worden. Kandidaat-kopers gaan een optietermijn aan van maximaal 3 maanden. Daarna hebben zij een 
jaar de tijd om een omgevingsvergunning te verkrijgen, waarna de grond wordt geleverd. Het bouwplan 
dient binnen drie jaar te worden gerealiseerd. De kavels worden uitgegeven in erfpacht. 
 
Uitgangspunt bij de uitgifte is helder onderscheid tussen enerzijds privé en mandelig terrein en anderzijds 
openbaar gebied. De ruimte tussen de clusters in de zuidzijde is openbaar. Binnenterrein en toegangsweg 
kunnen mandelig worden uitgegeven. Dit wordt nader uitgewerkt in het VO en is mede afhankelijk van de 
mogelijke opbrengsten van de grond en de keuzes ten aanzien van het woonrijp maken. 
 
De sociale appartementen worden uitgegeven aan en gerealiseerd door een woningcorporatie.  
 
Beheer 
De openbare ruimte wordt conform de Kadernota 2012 aangelegd en beheerd op het voor dit gebied 
geldende niveau van residentiekwaliteit. Omdat het een bijzonder type buitenruimte (duinlandschap) 
betreft is deze niet beschreven in het Handboek Openbare Ruimte, de inschatting is dat er geen tot weinig 
extra beheermiddelen begroot hoeven te worden. Netto wordt het te beheren oppervlak kleiner (van 
sportveld naar woningbouw). Bij de verdere uitwerking wordt de groenbeheerder van het stadsdeel 
betrokken en vindt afstemming plaats met de overige ontwikkelvelden.  
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5.4 Communicatie 
 

Marketing van het plan vindt plaats via verschillende kanalen: de Kavelwinkel, nieuwsbrief, social media 
en de website ikbouwindenhaag.nl. Bij zelfbouwprojecten is het gebruikelijk om de omwonenden te 
betrekken bij de planontwikkeling en optimaal in te spelen op de behoefte van potentiële zelfbouwers. Dit 
gebeurt door middel van een gecombineerde buurt- en marktconsultatie. De input en reacties worden 
gebruikt om de kwaliteit van het plan te verbeteren. Hierbij valt te denken aan kleine aanpassingen in het 
verkavelingsplan, de woningtypes en kaveloppervlaktes, de uitwerking van de openbare ruimte en de 
kavelpaspoorten. Het participatieniveau is ‘raadplegen’. De belanghebbenden zijn ook reeds in de 
voorbereidende fase van het opstellen van het masterplan intensief betrokken.  
 
De Commissie Loosduinen is nauw betrokken en goed geïnformeerd over de ontwikkelingen in Kijkduin, 
waaronder veld B2. Na vaststelling van het Projectdocument vindt een presentatie plaats die specifiek 
over de ontwikkeling van B2 gaat. 

  
5.5 Planning 

 
De belangrijkste mijlpalen in het project zijn: 
 Procedure wijzigingsplan: jan 2017 – sep 2017 
 Uitwerken verkavelingsstudie, opstellen kavelspaspoort en marketing: nov 2016 – medio 2017  
 Start verkoop kavels: sep 2017 
 Optie en reserveringstermijn: sep 2017 - nov 2018 
 Bouwrijp: medio 2018 
 Uitgifte: Q4 2018 
 Woonrijp maken: zoveel mogelijk na realisatie van de woningen, mogelijk gefaseerd 
 
In het geval van het volgen van een WABO voor de sociale huurappartementen (vereist omdat deze de 
maximale bouwhoogte overschrijden) heeft dit geen gevolgen voor de planning van de rest van de 
ontwikkeling. Voor de sociale woningen is de verwachting dan dat de bouw kan starten april 2018 en bij 
een indicatieve bouwtijd van 9 maanden wordt opgeleverd in januari 2019.  
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6. Wijndaelerstrip (C1) 
 

6.1 Inleiding 
 
De locatie C1 bestaat uit twee projecten, de uitbreiding van The International School of The Hague (ISH) 
met 3.500 m2 en de ontwikkeling van het huidige gemeentelijke parkeerterrein tegenover de ISH. Het 
parkeerterrein wordt ontwikkeld tot een drietal appartementengebouwen met ca. 61 woningen op een 
commerciële plint van ca. 1.500 m2 aan voorzieningen, waaronder een kinderdagverblijf. De projecten zijn 
met elkaar verbonden doordat de ontwikkelaar Schouten de Jong erfpachter  is van de marathonlocatie. 
De gemeente verwerft van Schouten de Marathonlocatie (gesloopt en in bouwrijpe staat) en levert de 
grond  direct door aan de ISH in de vorm van uitgifte in erfpacht ten behoeve van de uitbreiding van de 
school. De gemeente geeft  vervolgens aan Schouten het parkeerterrein aan het Wijndaelerduin in 
erfpacht uit in bouwrijpe staat ten behoeve van de betreffende ontwikkeling. In de Nota van 
Uitgangspunten ontwikkelveld C1 Wijndaelerstrip d.d. oktober 2014 zijn de kaders voor de ontwikkeling 
van C1 vastgelegd.   
 
Doel 
Middels dit projectdocument worden de programmatische en financiële kaders van de ontwikkeling 
vastgelegd.  De ISH heeft reeds een aanvraag omgevingsvergunning ingediend, de ontwikkelaar Schouten 
heeft een beginselplan-aanvraag gedaan. De  uitwerking van de openbare ruimte dient ook te worden 
opgestart, zodat ook de uitvoering parallel loopt aan de realisatie van de ontwikkelingen.   
 
Locatie 
De locatie ligt tussen Wijndaelerweg enWijndaelerduin en loopt tot aan de Ockenburghstraat. De 
uitbreiding van de ISH sluit aan op de bestaande school, op het terrein van de ISH en het terrein van de 
voormalige discotheek de Marathon. Het Wijndaelerduin markeert de overgang naar de ontwikkeling van 
Schouten tot aan de Ockenburghstraat.  
 
Ligging ontwikkelveld C1 
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6.2 Projectkaders 
 
Stedenbouwkundig en programma 
De verschillende gebouwen moeten samen met de ISH een ensemble vormen op de overgang tussen duin 
en bos. In de verschillende gebouwen wordt de verkleuring van informele, lichte bebouwing en kleine 
volumes naar meer robuuste en formele bebouwing zichtbaar. De bebouwing op de locaties C1 vormen 
een stedenbouwkundig en architectonisch ensemble. De kop van het hoofdgebouw van de ISH, de 
uitbreiding en de 3 woonblokken vormen een onderbroken wand in één rooilijn langs de Wijndaelerweg. 
De nieuwbouw van de school is georiënteerd op de bestaande ISH.  De woningbouw en het 
kinderdagverblijf zijn georiënteerd op de Wijndaelerweg. De woningbouw heeft een luwe zijde aan het 
puinduin.  
 
Het programma van de school omvat een uitbreiding van 3500 m2. De nieuwbouwvleugel is verbonden 
met de bestaande school middels een transparante entree. Ook het terrein zal opnieuw worden ingericht, 
waarbij spelen en ontsluiting zorgvuldig van elkaar wordt gescheiden. De oude toegangsbrug zal na 
oplevering van de nieuwbouw enkel worden gebruikt door fietsers en voetgangers. Er zal een nieuwe 
brug aan de Wijndaelerweg komen te liggen welke toegankelijk is voor auto’s. De vergunning en aanleg 
van de brug worden door de school geregeld, de gemeente draagt financieel bij. 
 
Het programma van Schouten omvat circa 61 woningen. De woningen zijn verdeeld over 3 
appartementenblokken, waarvan 2 blokken in de verkoop zullen gaan en 1 blok zal worden afgenomen 
door een belegger. In de plint aan de zijde van het Wijndaelerduin wordt de kinderdagopvang geplaatst, 
het bewonersparkeren wordt ook in de plint op maaiveld opgelost. Dit gedeelte van de plint wordt aan het 
zicht onttrokken door dit te integreren in het landschap. Het bezoekersparkeren komt aan de 
Wijndaelerweg op maaiveld te liggen op het aan Schouten uit te geven terrein .  
 
Beeld aansluiting nieuwbouw ISH op bestaand gebouw 
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Weergave inpassing programma C1 Schouten in landschap 

 
 

Juridisch- planologisch 
Beide ontwikkelingen passen binnen de wijzigingsbevoegdheid voor ontwikkelveld C1. De ISH heeft de 
omgevingsvergunning aangevraagd. Middels de binnenplanse ontheffing wordt de bestemming Horeca 
omgezet naar Maatschappelijk. De kruimelregeling wordt toegepast ten behoeve van de omzetting van de 
hoogte van 6 naar 14 meter. Onderzoeken die in het kader van het wijzigingsplan zijn uitgevoerd, zijn ook 
van toepassing op de omgevingsvergunning. De wateropgave als gevolg van de nieuwbouw 
ontwikkelingen dient op eigen terrein te worden gecompenseerd. 
 
Duurzaamheid 
In het ontwerp zijn de volgende maatregelen doorgevoerd: 
- Positionering project met omarming groene omliggende landschap, de daktuinen worden groen 

ingericht en vormen een directe verbinding met haar omgeving.   
- Zonnepanelen op de platte daken van de gebouwen. 
- Hoge isolatiewaarden van de gevels en daken, 
- Energiezuinige installaties (vloerverwarming met een hoog rendement installatie, ventilatie met 

Co2 meting en sturing. 
 
Financiën en contractvorming: 
De afspraken die ten grondslag liggen aan het op 12 november 2014 getekende akkoord op hoofdlijnen 
met Schouten vormen uitgangspunt voor de verdere contractvorming. De Marathon locatie wordt 
verworven tegen de overeengekomen getaxeerde waarde in huidige staat (ex btw) vermeerderd met de 
door de ontwikkelaar te maken kosten voor sloop en bouwrijp maken.  
 
De grond wordt verkocht aan de ISH tegen de waarde waarvoor de gemeente heeft verworven van 
Schouten, vermeerderd met de door de school te maken kosten voor aanleg van brug en ontsluiting van de 
locatie. De ISH verkrijgt via OCW subsidie voor de uitbreiding van de school. Met de school dienen nog 
passende huurafspraken te worden gemaakt voor het parkeerterrein aan de Wijndaelerweg (locatie C2) in 
verband met de huur van 50 - 70 parkeerplaatsen. Deze afspraken tussen de school en de gemeente zijn 
bij brief met kenmerk DSO-SO/2015.2899 d.d. 27/08/2015 vastgelegd.  
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6.3 Planning 
 
Het wijzigingsplan wordt verleend aan het eind van het eerste kwartaal van 2017, dan kan gestart worden 
met de bouw van C1. De bouw van de ISH zal in januari 2017 aanvangen.  
 
De transportdatum voor de Marathonlocatie staat gepland in november 2016, dan gaat de grond van 
Schouten bouwrijp over via de gemeente naar de ISH. De overeenkomst met de ISH respectievelijk met 
Schouten zal dan gereed zijn.  
 
Middels het  collegebesluit wordt gevraagd de Algemeen Directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
te mandateren tot het aangaan van de overeenkomst tot koop van de Marathonlocatie en uitgifte in 
erfpacht van het parkeerterrein aan het Wijndaelerduin in C1 aan Schouten & De Jong Projectontwikkeling 
BV en alle andere rechtshandelingen benodigd voor de verdere afwikkeling van deze overeenkomst uit te 
voeren.  
 
De belangrijkste mijlpalen in het project zijn: 
 Procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan: oktober 2016 – maart 2017  
 Start Bouw ISH januari 2017 
 Start Bouw Schouten mei 2017 
 Bouw- woonrijp maken: 2017-  eind 2018 
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7. Hoek Wijndaelerweg (C2) 
 

7.1 Inleiding  
 

Aanleiding en doel 
In het Masterplan is C2 opgenomen als locatie voor sociale woningbouw met 90 woningen in een 6-8 lagen 
tellend gebouw. Daarnaast is een verkenning gestart van de realisatie van ca. 12 woningen in Kleinschalig 
Opdrachtgeverschap. In het bestemmingsplan is voor deze locatie echter geen wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen. Dit betekent dat een bestemmingsplanprocedure zal moeten worden doorlopen. Nabij de 
locatie is een lpg-vulpunt gesitueerd dat een beperking legt op de mogelijkheden voor woningbouw.  
 
Met de vaststelling van dit projectdocument en bijbehorende grondexploitatie wordt de ontwikkeling van 
veld C2 nader uitgewerkt en operationeel: 
• Uitvoeren nadere haalbaarheidsonderzoeken en uitwerking van het stedenbouwkundig plan en 

programma. 
• Realisatie van 45 woningen in de sociale sector incl. parkeren. 
• Realisatie van 11 grondgebonden woningen in Kleinschalig Opdrachtgeverschap incl. parkeren. 
• Realisatie van 50 - 70 parkeerplaatsen ISH icm parkeren sportaccommodaties (dubbelgebruik) 
• Verkennen van de mogelijkheden om dit aan te vullen met ca. 45 extra woningen in de sociale sector. 
• De uitwerking vindt plaats volgens de uitgangspunten en randvoorwaarden van het Masterplan 

Kijkduin, het Landschappelijk Raamwerk en het Beeldkwaliteitsplan. 
 
Locatie 
De locatie C2 is gelegen aan de Wijndaelerweg en is momenteel in gebruik als parkeerterrein ten behoeve 
van overloop parkeren voor de strandbezoekers van Kijkduin in de zomer en voor overloop met 
sportactiviteiten. 
 
Zicht op locatie C2, BP benzinestation 
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7.2 Projectkaders 
 
Programma 
Op locatie C2 worden 45 woningen in de sociale sector gerealiseerd en nog eens 11 grondgebonden 
woningen in Kleinschalig Opdrachtgeverschap inclusief parkeren. Op de locatie wordt rekening gehouden 
met 50-70 parkeerplaatsen voor de ISH ook wordt er rekening gehouden met het parkeren ten behoeve 
van de sportaccommodaties in Kijkduin Binnen. De aantallen parkeerplaatsen worden berekend op basis 
van dubbelgebruik. Bovendien worden diverse mogelijkheden verkend om het aantal woningen op de 
locatie uit te breiden naar de in totaal volgens het Masterplan tellende 90 woningen in de sociale sector.  
 
Planologisch-juridische beperkingen 
Door de hindercirkel en bijbehorend groepsrisico van het LPG-vulpunt bij het benzinestation is beperkte 
woningbouw mogelijk op deze locatie. De hindercirkel ligt zodanig dat bijna de helft van het 
parkeerterrein in de huidige situatie niet beschikbaar is voor woningen. Daarnaast zal het groepsrisico 
(dat nu nog onder de oriëntatie waarde1 ligt) stijgen door het toevoegen van woningen. Met het toevoegen 
van in totaal 56 woningen op deze locatie stijgt het groepsrisico, maar blijft het wel onder de oriëntatie 
waarde. Dat betekent dat de stijging van het groepsrisico bij de bestemmingsplanprocedure moet worden 
verantwoord, net als bij ontwikkelveld C1.  
 
Bij het toevoegen van meer dan 56 woningen op deze locatie stijgt het groepsrisico waarschijnlijk tot 
boven de oriëntatiewaarde. In dat geval is er een expliciet collegebesluit nodig. Om het optimale scenario 
van 90 sociale woningen op deze locatie te realiseren, zal er worden onderzocht wat de mogelijkheden 
zijn:  LPG vulpunt opheffen, een voor de gemeenteraad en provincie acceptabele verantwoording van een 
groepsrisico boven de oriëntatie.   

 
Financieel 
Voor deze locatie is een bijdrage aan het Landschappelijk Raamwerk mogelijk vanwege het realiseren van 
woningen in KO. Het uitgangspunt voor deze locatie is: 

- 45 woningen sociaal incl. parkeren 
- 11 grondgebonden woningen in Kleinschalig Opdrachtgeverschap incl. parkeren 
- 50 - 70 parkeerplaatsen ISH icm parkeren sportaccommodaties (dubbelgebruik) 

 
Het exploitatiegebied is ca. 7293 m2 waarvan ca. 2195 m2 uitgeefbaar. Dit is exclusief bijna de helft van het 
huidige parkeerterrein, dat behouden blijft (ten behoeve van herstraten is wel een stelpost opgenomen).  
 

7.3 Planning 
 
De Wabo procedure kan in 2017 worden opgestart, nadat het stedenbouwkundige ontwerp en de 
(schets)ontwerpen van de vastgoedontwikkelingen zijn gemaakt.  De bouw van de woningen kan in 2018 
plaatsvinden. Als wordt uitgegaan van het optimale scenario door overeenstemming over een hoger 
groepsrisico of opheffing middels minnelijke verwerving van het vulpunt wordt ingeschat dat de 
ontwikkelingen een jaar later kunnen starten. Dit is echter niet duidelijk aan te geven. Indien dit optimale 
scenario wordt bereikt door opheffing van het vulpunt middels onteigening dan zal daar waarschijnlijk 
nog een of twee jaar bijkomen.  
 

 

                                                           
1 De oriëntatiewaarde is een richtwaarde waar het bevoegd gezag zich zoveel mogelijk aan moet houden. 

Men mag hiervan wel goed onderbouwd afwijken. Het college moet hiervoor wel een expliciet 
collegebesluit nemen. Naast de rekenkundige hoogte van het groepsrisico moet het bevoegd gezag 
verantwoording afleggen ten aanzien van de hoogte ten opzichte van de oriëntatiewaarde, de toename ten 
opzichte van de nulsituatie, mogelijkheden met betrekking tot zelfredzaamheid en hulpverlening, nut en 
noodzaak van de ontwikkeling en het tijdsaspect. Met het uiteindelijk vaststellen van het 
bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt verantwoording van het groepsrisico afgelegd door het 
bevoegd gezag.  
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8. Organisatie, risicobeheersing en planning 

8.1 Organisatie 
 
Voor de uitwerking en de realisatie van de diverse ontwikkelgebieden zijn afzonderlijke  projectgroepen 
ingesteld. De omvang wordt minimaal gehouden, en de samenstelling varieert per fase. De projectgroep is 
hoofdverantwoordelijk voor de uitwerking en realisatie en wint advies in bij de andere vakafdelingen. De 
projectleider PmDH stuurt de projectgroep aan en bewaakt met behulp van de projectgroepleden 
financiën, risico’s, organisatie, planning, communicatie, kwaliteit en documentatie van het project.   
 
De projectgroep komt eens per twee weken bij elkaar en de kern wordt gevormd door: 

- Projectleider PmDH 
- Medewerker grondzaken/ jurist 
- Planeconoom 
- Planner PmDH 
- Stedenbouwkundige S&P 

 
Overall is het van belang dat de samenhang tussen de gebieden bewaakt wordt. Daarom is er een 
overkoepelende projectleider aangesteld met regulier afstemmingsoverleg tussen de velden. Deze 
projectleider bewaakt de overall planning, financiën en kwaliteit van de gebiedsontwikkeling. De 
projectleider rapporteert op reguliere basis aan de stuurgroep. Bij een overschrijding van de 
projectkaders escaleert de projectleider naar de stuurgroep. 

 
8.2 Kansen en risicobeheersing 

 
De belangrijkste kansen en risico’s voor de gebiedsontwikkeling en individuele projecten zijn onderstaand 
weergegeven. 
 
Kansen Kijkduin Bad: 

- Start projecten A1 (fase 1) april 2017 en A2 juli 2017, hierdoor kan het nieuwe Deltaplein in één 
keer worden aangelegd. 

- Door planaanpassing A2 financieel extra middelen mogelijk voor de inrichting van de openbare 
ruimte. 
 

Bedreiging Kijkduin Bad: 
- Bezwaar op omgevingsvergunningen A1 en A2. 
- Uitwerking afspraken levering gronden, bouwrijp maken en impact op planning.  
- Tegenvallende kostenraming voor openbare ruimte Kijkduin Bad. 
- Ontsluiting parkeergarages A1 en A2. 
- Onderzoeken omgevingsvergunning en impact op planning. 

 
Kansen Kijkduin Binnen: 

- Zand beschikbaar vanuit andere ontwikkelingen in de stad voor B2. 
- De planningen voor B1, C1 vallen samen, hierdoor compacte planning LRW.  

 
Bedreiging Kijkduin Binnen: 

- Planning wijzigingsplan en onderhavige onderzoeken vertraagd. 
- Mogelijke bezwaren op bestemmingsplan en omgevingsvergunningen. 
- Extra randvoorwaarden op plannen door uitkomsten onderzoeken (water, bodem, Flora en 

Fauna, explosieven, externe veiligheid). 
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8.3 Overall planning Kijkduin Binnen en Bad 
 
Voor Kijkduin Bad en Binnen is een indicatieve planning opgesteld, waarbij deels is  uitgegaan van 
planningen van ontwikkelaars en gemeente, aangevuld met aannames gebaseerd op de 
standaardprocedures. Het vóórkomen van eerder genoemde bedreigingen en verdere uitwerking op 
detailniveau kan invloed hebben op mogelijke startdata. 
 
In deze planning is het uitgangspunt dat de ontwikkelaars van de locaties A1, A2, B1 en C1 ISH  zelf de 
onderzoeken uitvoeren en bouwrijp maken. Onderstaand zijn de belangrijkste indicatieve mijlpalen 
opgenomen. 
 
A1  Winkelcentrum Deltaplein fase 1  
Indiening  omgevingsvergunning    4e kwartaal 2016 
Verlenen omgevingsvergunning    1e kwartaal 2017 
Start bouw       2e kwartaal 2017 
Oplevering bouw      4e kwartaal 2018   
 
 A2 Atlantic hotel 
Indiening  omgevingsvergunning    4e kwartaal 2016 
Verlenen omgevingsvergunning    1e kwartaal 2017 
Start bouw Atlantic hotel     3e kwartaal 2017 
Oplevering bouw      1e kwartaal 2019 
 
C1 Schouten en B1 Waldeck  
Ter inzagelegging wijzigingsplan    november 2016 
Vaststelling wijzigingsplan     1e kwartaal 2017 
Inwerkingtreding wijzigingsplan    1e kwartaal 2017 
Start bouw      2e kwartaal 2017 
 
C1 ISH  
Start bouwrijp maken      december 2016 
Start bouw       1e kwartaal 2017 
 
B2 Schapenatjesduin Oost KO 
Start procedure wijzigingsplan     1e kwartaal 2017 
Start verkoop kavels     3e  kwartaal 2017 
Bouwrijp maken     3e kwartaal 2017 
Uitgifte        2018 
 
B2 Schapenatjesduin Oost sociale woningbouw 
Bouwrijp maken      4e kwartaal 2016 
Uitgebreide omgevingsvergunning    3e kwartaal  2017 
Start bouw      april 2018 
      
C2 Hoek Wijndaelerweg KO 
Start opstellen bestemmingsplan    1e kwartaal 2017 
Start verkoop       2e kwartaal 2018 
Bouwrijp maken      2e kwartaal 2018 
Start bouw      4e kwartaal 2019 
 

Inrichting landschap Kijkduin Bad  

Uitwerken visie       4e kwartaal 2016 
Start inrichting landschap     4e kwartaal  2018 
 
Inrichting landschap Kijkduin Binnen 
Start voorlopig ontwerp rondom C1+ B1   4e kwartaal 2016 
Start definitief ontwerp rondom C1 + B1   1e kwartaal 2017 
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Hoofdlijnenplanning gebiedsontwikkeling Kijkduin 

2016 2017 2018 2019

j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d

Bestuurlijke vaststelling projectdocument en grex 

Behandeling staf (24 okt)

Behandeling in B&W (1 nov)

Kijkduin Bad openbare ruimte totaal 

Visie t/m voorlopig ontwerp t/m vaststelling + overdracht DSB * Visie SO VO
Definitief ontwerp, voorbereiden + aanbesteding fase 1 DO + VRB + Aanbesteding 
Uitvoering fase 1  Plein + Kijkduinsestraat * UITVOERING

A1 Winkelcentrum Deltaplein fase 1 (rest fasen onbekend)

Indiening , ontvankelijkheidstoets (4 wk), procedure (8 wk) + afgifte vergunning 
Bezwaartermijn/ behandeling bezwaar + beroepstermijn beroep + hoger beroep /behandeling beroep+ hoger beroep** Behand. Bezwaar Behand. Beroep Beh. hoger ber.

(Start) Bouw bij bruikbare omgevingsvergunning (na afloop bezwaartermijn) t/m oplevering deel parkeergarage + bouwblokken A + B 19 mnd

A2 Atlantic hotel 

Indiening , ontvankelijkheidstoets (4 wk), verlenging (6wk), procedure (8 wk) + afgifte vergunning 

Bezwaartermijn/ behandeling bezwaar + beroepstermijn beroep + hoger beroep /behandeling beroep+ hoger beroep** Behand. Bezwaar Behand. Beroep Beh. hoger ber.

(Start) Bouw parkeergarage en woontorens na verlening omgevingsvergunning  t/m oplevering parkeerg. + woontorens 20 mnd

Inrichting landschappelijk raamwerk 

Schetsontwerp t/m vaststelling voor heel Kijkduin Binnen SO

Voorlopig ontwerp exclusief B2 en C2 VO

Definitief ontwerp t/m vaststelling (rondom C1 Schouten en ISH) + bestek t/m aanbesteding DO Best.

Inrichting landschap C1

C1 ISH

Omgevingsvergunning 

Indiening + procedure (8 wk) + afgifte vergunning (14-10)

Bezwaartermijn/ behandeling bezwaar + beroepstermijn beroep + hoger beroep /behandeling beroep+ hoger beroep** Behand. Bezwaar Behand. Beroep Beh. hoger ber.

Bouwtraject 

Aanbesteding t/m gunning gereed + werkvoorbereiding (15-10 t/m 30-11)

Start bouw (30-11) t/m oplevering bouw  (15-9) (start bouw is aanname, hangt af van vergunningverlening)

C1 Schouten + B1 Synchroon 

Wijzigingsplan ***

Opstellen wijzigingsplan t/m vaststelling wp (24-1) + beroepstermijn + inwerkingtreding (17 maart) + beroepsproc.** til Behand. Ber.

Mogelijke ontheffingsprocedure hogere grenswaarden til

Omgevingsvergunning 

Indiening + procedure (8 wk) + afgifte vergunning + bezwaartermijn

C1 Schouten 

Bouwrijp maken + inrichting landschap

Bouwrijp maken 

Bouwtraject Schouten 

(Start) bouw bij onherroepelijke omgevingsvergunning (1 mei)

B1 Synchroon 

Bouwtraject Synchroon

(Start) bouw bij onherroepelijke omgevingsvergunning t/m oplevering (1 mei) 1e fase 16 mnd 2e fase Oplev. Zomer 2020

B2 Schapenatjesduin Oost 

KO-traject 

Buurtconsultatie 

Opstellen wijzigingsplan t/m mogelijke beroepsprocedure til Behand. Ber.

Marketing + Start verkoop t/m reserveringstermijn KO + start bouw 

Bouwrijp maken 

Sociale woningbouw

Overeenkomst t/m uigebreide omgevingsvergunning + bezwaartermijn 1

Bouwrijp maken 1

(Start) Bouw bij bruikbare omgevingsvergunning 

C2 Hoek Wijndaelerweg

KO-traject 

Stedenbouwkundig ontwerp t/m buurtconsultatie 1

Opstellen bestemmingsplan t/m mogelijke beroepsprocedure Behand. Beroep 

Marketing + Start verkoop t/m reserveringstermijn KO + start bouw 

Bouwrijp maken 

Sociale woningbouw

Stedenbouwkundig ontwerp t/m ondertekende overeenkomst 

Ontwerptraject bouwplan t/m uitgebreide omgevingsvergunning + beroepstermijn ontwerptraject VERG

Bouwrijp maken 

Start) Bouw bij bruikbare omgevingsvergunning 

1 nov

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling 

Projectmanagement Den Haag 
Oktober  2016

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend

* De visie, het schetsontwerp + voorlopig ontwerp gelden voor heel Kijkduin Bad. Het definitieve 

ontwerp en de uitvoering hebben betrekking op fase 1 t.w. de uitvoering van het Plein en  de her-
inrichting van de Kijkduinsestraat. Deze zal nog nader worden uitgewerkt.

** Aanname , afhankelijk van drukte  bij rechtbank c.q. RVS
***  Doorlooptijd opstellen wijzigingsplan is  een aanname en o.m. afhankelijk van het resultaat van 

de onderzoeken en complexiteit van het plan. De minimale doorlooptijd is nu opgenomen.

Let op: De nadere uitwerking van de planning kan gevolgen hebben op deze hoofdlijnenplanning 

Bestuurlijke miijpalen

Projectontwikkelaar 

Gemeente  

Inwerkingtreding 
wijzigingsplan

Bezwaartermijn/beroepstermijn
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Bijlage I  Grondexploitatie (Geheim) 
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Bijlage II Landschappelijk Raamwerk 
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Bijlage III  Visie op de openbare ruimte Kijkduin-Bad 

 


