
Samenwerken aan de groeiende 

Haagse binnenstad



Publiek Private Samenwerking

• Gemeente Den Haag

• Stichting Binnenstad



Leden Stichting Binnenstad

• Eigenaren Vereniging Binnenstad Den Haag

• Binnenstad Ondernemers Federatie

• Ondernemers Vereniging Grote Marktstraat

• Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Haag

• Culturele instellingen

• Financiële sector

• Onderwijs instellingen

• Den Haag Nieuw Centrum 

• Bewoners Studio 

• MKB Den Haag

• Marketing Haagse Binnenstad / adviseur



Bureau Binnenstad Den Haag

• PPS 

• Proces management

• Stichting Binnenstad

• Proces management

• Project management

• Communiceren B to B over PPS, projecten, 

resultaten en voortgang



Binnenstadsplan

2010-2020

Naar een complete Haagse 

Binnenstad!

2000-2010

Binnenstad Buitengewoon!



Doelstellingen Binnenstadsplan 2010 - 2020

• 20.000 inwoners 

• 35,5 miljoen bezoekers 

• 10% toename verblijfsduur van bezoeker buiten Den Haag

• 10% groei bestedingen per bezoeker

• 10% groei aantal overnachtingen 

• 7,5 waarderingscijfer door Haagse bevolking

• Toename bekendheid Haagse binnenstad lokaal, regionaal 

en nationaal



Uitvoeringsconvenant / Jaarplan

• Binnenstadsplan (10 jaar)

Strategische visie op binnenstad

• Uitvoeringsconvenant (4 jaar)

• Jaarplan 

• Tweejaarlijks 

Binnenstadsmonitor



Agenda Binnenstad 2018 - 2022

De binnenstad groeit



Agenda Binnenstad Den Haag

Gemeentelijke ambitie, doelstellingen en uitvoeringsprogramma’s

Doorzetten op de ingezette investeringen

Vooruitlopend op het Binnenstadsplan 2020-2030,

enkele nieuwe thema’s zoals een groeiende

binnenstad en Oude Centrum/Chinatown

Verschillende beleidskaders op het gebied

van detailhandel, horeca, hotels, toerisme, cultuur, kantoren,

evenementen, wonen, mobiliteit en openbare ruimte.



Speerpunten

1.  De bezoekersgroei zal verder doorzetten met 1 miljoen per

jaar. Deze groei komt uit zowel de regio als de (inter)nationale 

toerist die gericht is op het hoogwaardige culturele, koninklijke 

en recreatieve aanbod dat de binnenstad te bieden heeft;

2. De positie als banenmotor wordt steviger. Faciliteren van een

sterk ondernemers- en onderwijsklimaat

waarmee ondernemers, talent, instellingen en organisaties

met een groeiagenda zich kunnen ontwikkelen;

3. De perceptie van de binnenstad zal positief veranderen met

een herkenbaar Haags DNA. Hierbij is de inzet gericht op

een historische, koninklijke, gezellige, levendige, bereikbare

en gastvrije binnenstad.



Programma`s

1. Ondernemende binnenstad

2. Bereikbare en gastvrije binnenstad

3. Aantrekkelijke buitenruimte

4. Groeiende binnenstad

Doelstellingen



Uitvoeringsconvenant 2018 - 2022



Thema`s en prioriteiten 2019

Ondernemende Binnenstad

• Nieuwe ondernemersstructuur

• Introductieprogramma nieuwe ondernemers

• Ontwikkelen fysieke plekken en ondersteuning 

(door)startende ondernemers

• Luxury shopping

• Museumkwartier

• Retail innovaties w.o. Local heroes

• Versterken dienstverlening vanuit gemeente

• Organiseren eigenaren collectieven

• Actualiseren Agenda Toerisme

• Eenduidige markting- en evenementenbeleid

• Visie markten in de binnenstad



Ondernemersstructuur samenwerking

Haagse binnenstad als bedrijf Stichting Bureau Binnenstad

Voordeur binnenstad

gemeente

georganiseerd bedrijfsleven dienstverlening

Boekhorststraat Stichting Binnenstad

BOF Bureau Binnenstad

China Town

Citycenter

Denneweg

Grote Markt MHB THMB

Grote Marktstraat

Hofkwartier

Noordeinde In Retail

Passage HRP MKB / VNO NCW

Pleinkwartier Koninklijke Horeca Nederland 

Schoolstraat Gemeentelijke diensten / ondernemersportaal

Turfmarkt Provincie

Westeinde Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Rijksvastgoedbedrijf

Haags werkgeversservicepunt

Eigenaren

HTM



Thema`s en prioriteiten 2019

Bereikbare en Gastvrije Binnenstad:

• City Hosts 

• Gastvrijheidstraining

• Toegankelijkheid toiletten

• Actieplan bereikbare binnenstad

• Walkable Citycenter

• Fietsen en fietsparkeren



Thema`s en prioriteiten 2019

Aantrekkelijke buitenruimte:

• Platform Stedelijke Distributie

• Bedrijfsafval

• Uitvoering Kern Bijzonder

• Fysieke branding Hofkwartier

• Stadsentrees

• Koningin Julianaplein



Thema`s en prioriteiten 2019

Groeiende binnenstad:

• Private partijen aanpalende gebieden informeren/betrekken

• Opstellen visie en investeringsprogramma Central 

Innovation District

• Doorontwikkelen China Town

• Doorontwikkelen Oude Centrum



Central Innovation District



Binnenstadsplan 2020 - 2030 



Opgave 

Opgave: 

Opstellen van een integraal toekomstplan voor de Haagse 

binnenstad voor de periode 2020-2030 in samenwerking 

met de partners van de binnenstad

Eindresultaat:

Lange termijn perspectief voor de Haagse binnenstad 

2020-2030, een ruimtelijke vertaling van deze ambitie, de 

(beleids)matige keuzes die daarvoor gemaakt worden en 

een uitvoeringsstrategie 



Vraagstukken

• Retail 

• Vastgoed

• Cultuur

• Bereikbaarheid / walkable City

• Leefbaarheid

• Inclusieve stad

• Toerisme / Regio

• Wonen / doelgroepen

• Leisure

• Verblijven

• Circulariteit / klimaat

• Individualisering



Factsheet bewoners Den Haag

Ontwikkeling van de Haagse bevolking volgens verschillende prognoses
Den Haag prognose 1 januari 2019 – 1 januari 2040



Conclusies bevolkingsprognose Den Haag

• Tot 2040 blijvende groei te verwachten (mits aan een aantal 

condities wordt voldaan): 567.000 inwoners in 2023, 

bandbreedte 602.000 tot 627.000 in 2040 

• Sterke groei van het aantal eenpersoonshuishoudens zet 

door

• Bij binnenlandse migratie vestigen zich meer jongeren in de 

leeftijd 15-29 jaar dan er vertrekken

• Grijze druk (verhouding ouderen versus potentiële 

beroepsbevolking) neemt toe maar toename ligt wel ruim 

onder Nederlands gemiddelde. Groene druk (verhouding 

jongeren versus potentiële beroepsbevolking) daalt licht tot 

2040 terwijl deze in Nederland stijgt. 



Internationale stad van vrede en recht. Stad aan zee. 

Koninklijke stad.



Factsheet toerisme

Toeristisch DNA Den Haag

• Stad aan Zee

• Koninklijke Stad

• Stad van vrede en recht

Den Haag zet in op slimme groei:

• Kwaliteitstoerisme

• Gebiedsgerichte aanpak

Daarbij wordt niet getornd aan ‘toeristisch DNA’



Factsheet toerisme

• Historische karakter, de koninklijke flair

• Binnenhof als politiek hart van Nederland 

• Landelijk toonaangevend aanbod van winkels, horeca &          

evenementen

• Mauritshuis en Escher in het Paleis -> Museumkwartier 

• Bezoekers op peil houden tijdens renovatie 

Binnenhof

• Binnenstad meer levendig in de avonduren

• Meer ondernemers laten profiteren van toenemend 

aantal bezoekers

Uitdagingen

Binnenstad sterke troef



Ambitie

• Vergroten van de (inter)nationale zichtbaarheid, 

versterking van het toeristisch aanbod en het vergroten 

van het economisch effect

• Versterking van de regionale positie van Den Haag, 

bezoekers aan de stad binden en vaker terug laten 

komen

• Uitbreiden van het museumaanbod en het 

attractieaanbod voor gezinnen

• Grotere binnenstad, waarbij bezoekers meer worden 

gespreid en meer ondernemers profiteren van de 

toename aan bezoekers en bestedingen



Factsheet toerisme

Prognose internationale bezoekers G4 2017 - 2030



Mobiliteitstransitie

Dichtheid inwoners / km² in Den Haag 

6.445 ( Tokyo 6.158)

Waarom Mobiliteitstransitie?

Tot 2040

• + 100.000 inwoners [= 50.000 huishoudens]

• + 50.000 werknemers

• + 46.000 auto’s van bewoners [met huidige normen]

• + 15% verkeer 

• + 30% files

• + 400 inwoners per km2 [t.o.v. 2016] 



Processtappen Binnenstadsplan 2020-2030

• Formuleren van de opgaven voor de binnenstad en de 

ambities per opgave

• Samenbrengen van ambities naar gezamenlijk 

toekomstperspectief

• Vertaling toekomstperspectief naar (sfeer)gebieden en 

(beleids)matige keuzes

• Concept perspectief toetsen in de stad

• Opstellen uitvoeringsstrategie

• Binnenstadsplan gereed



Versterken ondernemersstructuur

Ondernemers Bestuursleden



Bedrijfsmatige aanpak

Coördinatie en regie

Eén loket handelt pro-actief en professioneel en borgt continuïteit en duurzaamheid

Taken zijn onder meer beleidsvoorbereiding, afstemming, vaststellen beleid, planning, 
besluitvorming, accountmanagement, interne communicatie en relatiemanagement

Business-unit Marketing, 
Communicatie & Events

Facility 
Management

Finance & Big 
Data

Taken en 
aandachtsgebieden

1 centrale website
Lokaal
Nationaal
Internationaal
Creativiteit
Binnenstadsborrel (voor 
ondernemers en 
relaties)
Events-kalender
Thema jaar 
Openingstijden

Veiligheid (bijv. 

fietsen, parkeren, 
colportage, 
criminaliteit, 

zwervers, verlichting)
Toegankelijkheid
Schoon

Bezoekersaantall
en
Bezoekersstrome
n
Demografisch
Subsidies
Belastingen
Big Data analyse

Generieke doelstelling Eén identiteit voor de 
gehele binnenstad

24/7 levendige 
binnenstad voor 
alle gebruikers

Transparantie en 
beschikbaarheid 
leiden tot 
heldere keuzes 
(voor beleid, 
onderzoek, 
events etc.)



Structuur samenwerking

Haagse binnenstad als bedrijf Stichting Bureau Binnenstad

Voordeur binnenstad

gemeente

georganiseerd bedrijfsleven dienstverlening

Boekhorststraat Stichting Binnenstad

BOF Bureau Binnenstad

China Town

Citycenter

Denneweg

Grote Markt MHB THMB

Grote Marktstraat

Hofkwartier

Noordeinde In Retail

Passage HRP MKB / VNO NCW

Pleinkwartier Koninklijke Horeca Nederland 

Schoolstraat Gemeentelijke diensten / ondernemersportaal

Turfmarkt Provincie

Westeinde Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Rijksvastgoedbedrijf

Haags werkgeversservicepunt

Eigenaren

HTM



www.binnenstad-denhaag.nl

http://www.binnenstad-denhaag.nl/

