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De Stichting SOS Den Haag is eind 2013 ontstaan naar aanleiding van een keten spontane initiatieven die het stadsschoon van Den 
Haag betreffen. Sinds februari 2014 manifesteert zij zich op sociale media. SOS Den Haag heeft goede internationale kontakten met 
overeenkomstige initiatieven en organisaties als SOS Paris, Urban Lovers (Ferrara) en the Princes Foundation in London. In Den Haag 
wordt kennis en ervaring uitgewisseld met het Haagse Monumenten Platform, de Vrienden van Den Haag, de Bomenstichting, AVN en 
uitleenlopende spontane initiatieven. In maart 2014 sprak SOS Den Haag in over de toekomst van landgoed Ockenburgh. In november 
2014 schreef SOS Den Haag een omvattend raadsadres met betrekking tot groenbeleid, budgettering, technisch beheer en uitvoering in 
het veld. Hierop volgde een teleurstellend antwoord van het college in januari 2015. Bij inspraak februari 2015 vroeg SOS Den Haag een 
plek aan de tafel: ze heeft hiertoe een stichting gevormd als robuuste basis voro haar activiteiten. 
De Stichting SOS Den Haag heeft ten doel het behoud, de versterking en de reconstructie van het gewaardeerd stadgezicht in het 
algemeen en dat van de stad Den Haag in het bijzonder. 
De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals: 
- het adopteren en uitvoeren van projecten;  
- het verstrekken van informatie en het doen van onderzoek;  
- het verrichten van publieksacties, het organiseren van exposities en het verzorgen van publicaties;  
- het samenwerken met buitenlandse, landelijke en regionale groepen die zich inzetten op deelaspecten zoals stedelijk groen, openbare 
ruimte, stadsgezicht, monumenten, herbestemming en/of inpassing;  
- alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;  
- het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.  



 
Zienswijze Bestemmingsplan Wijnhavenkwartier en Spuiplein 
1 april 2015 
 
 
De wethouder heeft in het openbaar meerdere malen zijn waardering uitgesproken 
voor een drietal avonden waar gesproken is over denkbare ontwikkelingen rond 
Wijnhavenkwartier en Spuiplein. De meeste indruk op hem werd gemaakt door de 
breed verwoorde wensen een groen Spuiplein te maken.  
 
Dit bestemmingsplan weekt de maaiveld-inrichting van de open ruimte los van 
bestemming, maar vergeeft tegelijkertijd onvervreemdbare bouwrechten op- en onder 
de grond.  
Van het Souterein Grote Marktstraat en de verfoeide parkeergarage Tournooiveld 
weten we dat daar géén bomen meer op kunnen staan.  
Bij de Pleingarage was dat 30 jaar geleden geen probleem omdat de bovenste 
parkeerlaag inhammen ten behoeve van de linden heeft: een wisselwerking tussen 
beplantingsmogelijkheden op het plein en inrichtingsmogelijkheden van de garage 
daaronder. 
 
De Stichting SOS Den Haag maakt ernstig bezwaar tegen het bestemmingsplan 
Wijnhavenkwartier/Spuiplein 2015 waar het alle vergroening van de openbare 
buitenruimte degradeert tot inrichtingskwestie-achteraf. Omdat in het 
bestemmingsplan al rechten vergeven zijn die een werkelijke vergroening in de weg 
staan, is dit bestemmingsplan een aanwijsbare hindernis om de ambities rondom het 
Spuiplein van de Haagse stemmers te verwezenlijken. 
 
Het bestemmingsplan wordt door het college gepresenteerd als wondermiddel om de 
risicoos voor de stad te verkleinen door 'zoveel als mogelijk niet uit te sluiten'. De 
Stichting SOS Den Haag maakt op dezelfde gronden evenzéér bezwaar tegen dit 
bestemmingsplan waar dit bestemmingsplan radikale 'verblauwing' met water uitsluit. 
Dat plan Spui Haven presenteert een aantrekkelijk, schilderachtig en wervend 
stadsbeeld en is tegelijkertijd een welkome vergroting van oppervlaktewater midden 
in de stad. 
 
De Stichting SOS Den Haag is dus van mening dat het Spui Haven plan zoals dat in 
de pers verscheen evenzéér een optie moet zijn die binnen dit bestemmingsplan 
uitgewerkt moet kunnen worden door één van de consortia. 
 
De Stichting SOS Den Haag dringt er bij de de raad op aan het bestemmingsplan in 
deze zin aan te passen en opnieuw voor te leggen ter goedkeuring aan de raad. 
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