
PARTICIPATIE
BOUWPLAN SOZA

Beste Belanghebbende,

Zoals u wellicht weet wordt het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna 
Van Hannoverstraat 4, te Den Haag, (SoZa) herontwikkeld.

Plankaders
Op de plaats van het huidig ministeriegebouw komen 1.000 – 1.200 woningen, een nieuw publiek 
toegankelijk klein stadspark, 24.000 m2 kantoorruimte en 6.000 m2 aan voorzieningen. Op 16 decem-
ber 2021 hee�  de gemeenteraad van Den Haag het Planuitwerkingskader Anna van Hannoverstraat 4 
(RIS309866), hierna te noemen PUK SoZa, vastgesteld. Het PUK SoZa omvat de kaders waarbinnen de 
herontwikkeling van het voormalig ministerie plaats kan vinden, en waarbinnen het bouwplan zal worden 
uitgewerkt. Voor dit bouwplan zal een bestemmingsplanwijziging en een omgevingsvergunning aange-
vraagd worden.

Par� cipa� e voor het Bouwplan
Het uitwerken van ideeën en visies voor de herontwikkeling tot een concreet bouwplan binnen de vast-
gestelde kaders (PUK SoZa) gebeurt de komende maanden. Hier vindt een par� cipa� etraject voor plaats. 
Deze par� cipa� e wordt uitgevoerd door de ontwikkelaar, in samenspraak met de gemeente. 

Middels deze brief willen we u op de hoogte stellen van de start van het par� cipa� etraject van het bouw-
plan SoZa. Verdere informa� e over de andere ontwikkelingen rondom Sta� on Laan van NOI, en de bijbe-
horende (par� cipa� e)trajecten vanuit de Gemeente Den Haag kunt u vinden op h� ps://www.denhaag.nl/
nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/ontwikkelingen-in-de-stad/ontwikkelingen-rond-sta� on-laan-van-noi.
htm

Klankbordgroepen
De par� cipa� e van het bouwplan SoZa zal plaatsvinden middels klankbordgroepen. Elke klankbordgroep 
hee�  een vooraf bepaald thema. Er zal gesproken worden over de openbare ruimte, het gebouw en het 
programma. De openbare ruimte wordt onder leiding van DELVA landschape architecture behandeld. 
Hierbij zal de klankbordgroep in coproduc� e meedenken over het ontwerp ervan. Barcode Architects zal 
leiding hebben over de thema’s gebouw en programma. Op deze thema’s zal de klankbordgroep worden 
meegenomen in de stand van de uitwerking van het bouwplan en op genoemde thema’s adviseren. Nota 
Bene: De kaders zijn vastgesteld en zullen geen onderdeel uitmaken van deze par� cipa� e.

Deelnemers
Het doel van dit par� cipa� etraject is de verscheidene visies over het bouwplan van SoZa van de brede 
groep aan belanghebbenden in kaart te brengen en mee te nemen bij uitwerking hiervan. Om dit te 
realiseren bestaat de klankbordgroep uit een selecte groep belanghebbenden die de bredere groep aan 
verscheidene belanghebbenden vertegenwoordigd. Hier is voor gekozen om goed in gesprek te kunnen 
gaan, en hierbij ook de diepte in te kunnen. Iets wat slechts mogelijk is met een selecte groep. 

De klankbordgroepleden vormen de schakel tussen de belanghebbenden en de ontwikkelaar & de ge-
meente. De leden zijn een aanspreekpunt voor de grotere groep van belanghebbenden; hun achterban. 
Omgekeerd zijn de leden een spreekbuis voor deze belanghebbenden, en zullen zij in de klankbordgroep 
inbrengen wat er lee� . Om dit goed te laten func� oneren zullen de leden vermeld staan op de website 
van de par� cipa� e en zijn zij bereikbaar voor de inbreng van de achterban. 

Om een representa� eve groep te vormen zijn verschillende individuen persoonlijk benaderd met de 



vraag deel te nemen. Wilt u ook graag deelnemen? Geef u dan op door te mailen naar
info@soza-denhaag.nl, en vermeld hierbij uw naam, woonplaats, en mo� va� e om deel te nemen. De 
uiterlijke aanmelddatum is 10 mei. De dag van de kick-off  sessie zal de defi ni� eve groep klankbordle-
den bekend gemaakt worden.

Bijeenkomsten
In het totaal vinden er vier bijeenkomsten plaats, waarbinnen de mate van inspraak varieert van 
‘raadplegen’ tot ‘coproduceren’, conform het Par� cipa� e en communica� eplan CID (RIS303004). De 
uitkomsten zullen teruggekoppeld worden � jdens een par� cipa� emoment georganiseerd door de 
Gemeente Den Haag, welke eind juni plaats zal vinden. U ontvangt hier t.z.t. een uitnodiging voor. 
Onderstaande tabel gee�  een overzicht van de bijeenkomsten. 

Wat betekent dit voor u? 
• Wilt u graag deelnemen dan kunt u zich opgeven als klankbordlid via de hierboven vermelde      

kanalen. 
• Indien u niet deelneemt kunt u uw ideeën inbrengen via het klankbord-lid dat uw belanghebben-

den-groep vertegenwoordigd. De leden, en welke achterban zij vertegenwoordigen, zullen vanaf 
week 20 te vinden zijn op h� ps://vorm.nl/soza/par� cipa� etraject.

• U kunt uw inbreng delen over een bepaald onderwerp tot 24 uur voor het plaatsvinden van een 
bijeenkomst (zie bovenstaande schema voor de data en thema’s). Zo hee�  een klankbord-lid uw 
inbreng op � jd voor het plaatsvinden van de bijeenkomst. 

• Voor de kick-off  sessie kunt u uw, ideeën, meningen en gedachtes over het de te bespreken the-
ma’s kwijt. Deze kunt U mailen naar info@soza-denhaag.nl

• Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, zodat het besproken wordt teruggekoppeld aan 
u. Verslagen worden uiterlijk een week na het plaatsvinden van de bijeenkomst gepubliceerd op 
de website. Het eindresultaat wordt, zoals vermeld, teruggekoppeld � jdens de par� cipa� ebijeen-
komst van de gemeente Den Haag, eind juni. U ontvangt hier t.z.t. een uitnodiging voor. 

Meer informa� e 
Alle informa� e kunt u terugvinden op de website van de par� cipa� e van het bouwplan SoZa: 
h� ps://vorm.nl/soza/par� cipa� etraject.

Hee�  u vragen of opmerkingen? Wij zijn bereikbaar via info@soza-denhaag.nl!

Met vriendelijke groeten, 

Team SoZa, VORM Ontwikkeling BV

Datum Inhoud Participatieniveau Thema Aanwezig

Barcode Architects
DELVA Landscape Architecture 
Gemeente Den Haag 
VORM Ontwikkeling BV 
DELVA Landscape Architecture
Gemeente Den Haag 
VORM Ontwikkeling BV
Barcode Architects
Gemeente Den Haag 
VORM Ontwikkeling BV
DELVA Landscape Architecture
Gemeente Den Haag 
VORM Ontwikkeling BV
Barcode Architects
DELVA Landscape Architecture 
Gemeente Den Haag 
VORM Ontwikkeling BV

Eind juni (Tijdens participatie 
bijeenkomst gemeente Den Haag)

Terugkoppeling 
uitkomsten Informeren Al het bovenstaande
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Donderdag 9 juni  Klankbordgroep Adviseren Gebouw & programma 

Donderdag 16 juni Klankbordgroep Coproductie Openbare Ruimte 

Maandag 16 mei Kick-off sessie Raadplegen
Openbare ruime; Stedenbouw; 
Architectuur; Gebouw; Programma

Donderdag 2 juni Klankbordgroep Coproductie Openbare Ruimte 


