
Overzicht formele stappen in proces overleg, informatie en besluitvorming plan Residentie Bloem en Daal.  

- Mei 2013:   De gemeente wordt door Kieboom en Van Wezel geïnformeerd over het initiatiefplan. 

- Juni 2013:  Het Haags Initiatieven Team (HIT) oordeelt dat dit initiatief kansrijk kan zijn. Het 

HIT is een ambtelijk overleg als eerste loket voor een beoordeling van een particulier 

plan. Een kansrijk plan betekent niet meer en niet minder dan dat de ontwikkelaar na 

een verdere uitwerking van het plan bij de gemeente kan terugkomen om het te 

bespreken en te beoordelen of het plan kan leiden tot een voorstel aan het bestuur. 

- In de loop van 2014: Op verzoek van de ontwikkelaar vinden besprekingen plaats met DSO over de aanpak 

van een verdere uitwerking en te volgen procedures van (bestuurlijke) besluitvorming. 

- December 2014:  De ontwikkelaar informeert wethouder Joris Wijsmuller over het initiatief alvorens het 

planinitiatief aan de buurt te presenteren. Gemeentelijk beleid in deze is dat de 

ontwikkelaar zorg draagt voor het informeren van de belanghebbenden. De wethouder 

staat positief tegenover het informeren van de buurt. 

- Maart 2015: De ontwikkelaar informeert stakeholders uit de buurt in een persoonlijk gesprek: 

Buurtvereniging ‘De Hyacinth’, Honk en softbalvereniging Power ’66,  Woon- 

zorgcentrum Uitzicht van Florence, HBS Craeyenhout en Stadsdeel Segbroek. 

- April 2015:   Informatiebijeenkomst voor omwonenden georganiseerd door de ontwikkelaar. 

- Momenteel:   De ontwikkelaar overlegt met diverse gemeentelijke afdelingen over 

planuitgangspunten en –uitwerkingen. 

 
Te verwachten volgende stappen: 

- Vanaf Juni 2015:  Ambtelijk wordt de Nota van Uitgangspunten (NvU) voorbereid. 

De NvU zal de benodigde onderzoeks-aspekten bevatten.  

In de NvU worden de uitgangspunten van het project vastgelegd waaronder: 

- Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

- Verkeer  

- Programma koop en huur 

- Cultuurhistorische verkenningen 

- (Ruimtelijke) Haalbaarheidsstudie 

- Variantenstudie 

- Quick scan milieu 

- Juridisch planologische uitgangspunten 

- Communicatie 

- Tweede helft 2015: NvU wordt aan het college van B&W voorgelegd. Als het college instemt wordt dit 

openbaar kenbaar gemaakt en wordt de NvU aan de (raads)commissie Ruimte 

aangeboden. Het is aan de commissie om te bepalen of zij de NvU wil behandelen. Bij 

openbare behandeling door de commissie is inspraak op de NvU mogelijk. 

 Als de commissie instemt betekent dit dat de ontwikkelaar een definitief ontwerp kan 

gaan maken op basis van de NvU. Het definitieve ontwerp vormt onderdeel van een 

dan op te stellen projectdocument. 

-Eind 2015/begin 2016:  Projectdocument wordt aan het college van B&W voorgelegd. Als het college instemt 

wordt dit openbaar kenbaar gemaakt en wordt het Projectdocument aan de 

(raads)commissie Ruimte aangeboden. Het is aan de commissie om te bepalen of zij 

de NvU wil behandelen Bij openbare behandeling door de commissie is inspraak op 

het projectdocument mogelijk. 
Als de commissie instemt betekent dit dat de ontwikkelaar het definitieve ontwerp als 

vergunningaanvraag kan indienen en de gemeente bereid is de bestemmingswijziging 

mogelijk te maken. Om af te wijken van het bestemmingsplan via een uitgebreide 

WABO procedure en vergunning te verlenen moet de ontwikkelaar onder meer een 

goede ruimtelijke onderbouwing leveren. 

-Begin 2016:  Ontwikkelaar vraagt WABO vergunning aan. 

-Medio 2016: Verlening vergunning, met mogelijkheid van indiening zienswijzen door 

belanghebbenden en met mogelijkheid bezwaar in te dienen.. 

-Tweede helft 2016: Start bouw. 

-Medio/eind 2017: Oplevering. 

NB:  Dit is een voorlopige en globale planning van de stappen, uitgaande van een voorspoedig verloop van 

het planproces en ambtelijke en bestuurlijke instemming in de verschillende fasen.  
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