Participatie & Communicatie Gebiedsvisie CID
Het Central Innovation District (CID) is het gebied tussen en
rondom de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan
van NOI. De komende jaren krijgt het CID een flinke impuls zodat
er een aantrekkelijk en economisch hart ontstaat om te werken,
wonen en recreëren.
Er is op verschillende momenten mogelijkheid tot inspraak en
participatie. Deze tijdslijn biedt een globaal overzicht van het
proces en de belangrijkste participatiemomenten.

Sept 2016
Participatie
agenda ‘Ruimte
voor de stad’

Okt/nov 2018
Informeren en
raadplegen
Laakhavens

2017
Publicatie &
Stadsatelier
‘Eyeline Skyline’

Begin 2019
Consultatie gebieds
agenda’s Laan v. Noi
en CS-Oost

Dec 2018
Vaststelling
gebiedsagenda’s

April 2019
Vaststelling
agenda CID

Beoordeling varianten MER

Agenda CID
De agenda vormt het overkoepelende lange termijn kader
en beschrijft op hoofdlijnen de
beweging die we met het Central
Innovation District willen inzetten.

De uitkomsten van het
MER-onderzoek worden langs
de criteria uit de NRD gelegd.

Informatiemarkt CID
Vrij toegankelijke bijeenkomst
met mogelijkheid tot:
- Inzage in NRD
- Informatie over procedures
Structuurvisie, MER en
gebiedsagenda’s

Mei 2019
Start MER
Gebiedsvisie
CID

10 juni 2019
Sluiting zienswijzen
termijn NRD

Gebiedsvisie/structuurvisie
Vertaalt de thema’s uit de agenda
naar invulling van bebouwing en
buitenruimte.
Gebiedsagenda
Laat voor een kleiner gebied zien
wat de ambities zijn voor de
ruimtelijke ontwikkeling.

Juli 2019
mei tot 12 juni
Participatietraject
Sociale Zaken

MER
Milieu Effect Rapportage: een
openbaar onderzoek naar effecten
van de plannen op de leefomgeving en het milieu.

Continue gesprek
De gemeente wil het gesprek over de CID Agenda en
wat dit betekent voor de wijken en gebieden
continu gaande houden. Hiervoor organiseert de
gemeente met regelmaat informele, café-achtige
bijeenkomsten en interactieve webinars waar we
het hebben over de directe gevolgen voor bewoners
en ondernemers in een bepaald gebied.

16 mei 2019

Vanaf
juli

Informatiemarkt CID
Sept
2019

Nov 2019

Medio nov 2019
Inloopbijeenkomst
structuurvisie/
bestemmingsplan

Vrij toegankelijke bijeenkomst
met mogelijkheid tot:
- Inzage uitkomsten MER
- Inzage concept Structuurvisie en inspiratiedocument
en voorzieningenkaart

Ter inzagelegging
Periode van 6 weken om
zienswijzen in te dienen op:
- Ontwerp Stuctuurvisie
- Plan MER
- Inspiratiedocument en
voorzieningenkaart

Start Participatie
traject Campus
Boulevard

Ter verduidelijking een korte toelichting op een aantal veel gebruikte termen en afkortingen:

Juli 2019
Vaststelling PUK locatie
en Sociale Zaken (Laan van N.O.I)
in College B&W

NRD
Notitie Reikwijdte Detailniveau:
eerste stap in de MER procedure.
Beschrijft o.a. de achtergrond van
de ruimtelijke plannen en hoe
de gemeente milieuonderzoeken
(MER) uitvoert.
Voorzieningenkaart
Biedt een overzicht van de
benodigde voorzieningen op
gebied van sport, cultuur, zorg en
ontmoetingsplaatsen.
Inspiratiedocument
Een verzameling van praktijkvoorbeelden, ervaringen en concrete
kennis uit andere steden en
regio’s die illustratief zijn voor de
ontwikkelingen en visie die we
met het CID voor ogen hebben.
Omgevingsvergunning
is één vergunning voor bouwen,
wonen, monumenten, ruimte,
natuur en milieu.
Vaststelling
Definitief besluit van het College
of de Raad.

Juli 2019
CID atelier
stedenbouwkundig
kader

PUK
Planuitwerkingskader: omschrijft
de kaders waarbinnen een partij
op eigen grond een plan mag
ontwikkelen.
NvU
Nota van Uitgangspunten: omschrijft de kaders voor ontwikkelingen op door de gemeente
uitgegeven grond. Deze kaders
zijn uitgebreider dan bij een PUK.

Begin september
Participatie
voorzieningenkaart

Legenda

Begin 2020

Medio dec 2019
Sluiting indienen
zienswijzen
structuurvisie/
bestemmingsplan

Dec 2019
Raadscommissie CID
structuurvisie

Vaststelling structuurvisie en
bestemmingsplan HS spoorzone
in gemeenteraad

Vanaf voorjaar 2020
Verlenen omgevingsvergunningen

2020-2040
Uitwerken Structuurvisie
in PUK’s, NvU’s en inrichtingsplannen openbare ruimte

- Agenda CID
- Gebiedsvisie/
structuurvisie
- Vaststelling
- Uitwerking
- Pariticiaptietraject

