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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 - 234 76 76. 

Persbericht 

 
Laat effecten op mens en milieu zien voor  
transformatie Den Haag Zuidwest 
 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffect-

rapport voor de transformatie van Den Haag Zuidwest sociale en ruimtelijke doe-

len met elkaar te verbinden. Hierdoor komen niet alleen belangrijke milieugevol-

gen van de plannen voor sloop en herbouw van woningen goed in beeld, maar 

ook de gevolgen voor de bewoners. De gemeente van Den Haag had de Commis-

sie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. 

 

De gemeente Den Haag wil Zuidwest (de wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust-Vre-

derust en Zuiderpark) vernieuwen om de leefbaarheid te verbeteren. Het plan is om in 

het gebied oude woningen te vervangen en daarnaast extra woningen toe te voegen. 

De huidige bewoners krijgen een vervangende woning aangeboden. Voordat de ge-

meenteraad besluit over de structuurvisie en de bestemmingsplannen, worden de mili-

eugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport de effecten van het plan op mens 

en milieu te laten zien. Geef aan hoe de sloop, nieuwbouw en milieuambities (zoals het 

klimaatrobuust maken van het gebied) invloed hebben op de huidige bewoners. Denk 

daarbij ook aan de impact van de tijdelijke verhuizing van bewoners.  

 

Voor de wijken Dreven, Gaarden en Zichten (onderdeel van Zuidwest) zijn de plannen 

verder gevorderd. Hiervoor wil de gemeente al een bestemmingsplan opstellen. Ge-

bruik de opgedane kennis en ervaringen over dit deel van Zuidwest om het plan voor 

héél Zuidwest waar nodig aan te passen. 

 

De gemeenteraad kan de informatie uit het milieueffectrapport gebruiken om het plan 

voor Zuidwest te onderbouwen of aan te passen.  

 

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

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/3548
http://www.commissiemer.nl/

