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Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 

Persbericht 

 
 
Milieueffecten Central Innovation District Den 
Haag goed in beeld 
 

De milieueffecten voor het Central Innovation District in Den Haag zijn goed in 

beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over 

het milieueffectrapport. Maatregelen om de stikstoftoename te beperken moeten 

nog wel concreet worden gemaakt. De gemeente Den Haag had de Commissie 

gevraagd de aanvulling op het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Den Haag wil het Central Innovation District ontwikkelen, een gebied met 

ruimte voor woningen en bedrijven en hoge ambities voor leefbaarheid. Het ligt rond en 

tussen de stations Hollands Spoor, Den Haag Centraal en Den Haag Laan van NOI. 

Voordat de gemeenteraad besluit over dit plan, zijn de milieugevolgen onderzocht in 

een milieueffectrapport. Eerder dit jaar adviseerde de Commissie het rapport op enkele 

punten aan te vullen. De gemeente vroeg de Commissie nu naar het aangevulde rap-

port te kijken.  

  

De milieueffecten zijn goed in beeld bij minimale en bij maximale bebouwing van het 

gebied, waarbij ook gekeken is naar verschillend mobiliteitsbeleid. Het rapport laat zien 

dat alleen door sterk te sturen op minder auto’s en meer langzaam verkeer en openbaar 

vervoer, het gebied bereikbaar blijft. Uit het rapport blijkt dat vooral de ambities voor 

groen onder druk komen te staan. 

 

Het rapport gaat ook in op de gevolgen van de stikstoftoename op gevoelige natuur. De 

Commissie is het eens met de conclusie dat nu nog onzeker is of het plan geen nadelige 

gevolgen heeft voor gevoelige natuur. Mogelijke maatregelen, zoals bijvoorbeeld een 

Haagse stikstofbank, zijn nog in onderzoek. De gemeente heeft laten weten het rapport 

aan te vullen voordat over de structuurvisie besloten wordt.   

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeenteraad van Den Haag - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3403
http://www.commissiemer.nl/

