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Onderzoeksinstituten

Overheid – Nationaal

Technische/
Wetenschappelijke
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Overheid- Gemeente

SECTOREN
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Private ondernemingen
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DEN HAAG

Pauline Krikke
Burgemeester van Den Haag

Anne-Marie Hitipeuw
Chief Resilience Officer

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht.
Niet alleen buiten onze gemeente- en landsgrenzen,
maar juist ook in Den Haag streven we naar een
vreedzame en veilige stad. In het verleden zijn deze
waarden op de proef gesteld en heeft onze stad, onze
bevolking, veerkracht getoond om deze uitdagingen
aan te pakken. Wereldwijde ontwikkelingen zoals
klimaatverandering en de complexiteit van stedelijke
samenlevingen dwingen ons vooruit te kijken. Als stad
en stadsbestuur zijn we verantwoordelijk voor een vitale,
sociale en weerbare stad. Ik ben daarom verheugd met
het lidmaatschap van het 100 Resilient Cities netwerk.
Dit geeft ons expertise en contacten met andere steden
die we kunnen gebruiken om nog veerkrachtiger te
worden. We doen er alles aan om te zorgen dat Den Haag
goed voorbereid is op grote veranderingen en tegelijk
een aantrekkelijke stad blijft om te wonen, werken en
recreëren.

Door het ontwikkelen van een Resilience Strategie voor
onze stad, zijn we beter voorbereid op de toekomst
ofwel futureproof. Deel uitmaken van het 100 Resilient
Cities netwerk geeft ons een geweldige kans om contact
te leggen met internationale experts en innovators:
met het delen van de kennis en ervaring die we daarbij
opdoen, kunnen we andere steden over de hele wereld
inspireren om veerkrachtiger te worden. Ik voel me
vereerd dat ik de kans krijg om samen met alle partijen in
de stad te werken aan de veerkracht van Den Haag.

Stedelijke veerkracht maakt deel uit van het Haagse DNA.
Nederlanders staan bekend om technische innovaties die
het land beschermen tegen overstromingen en zorgen voor
veilige watervoorzieningen die rekening houden met de
natuurlijke omgeving. We hebben op dit moment te maken
met nieuwe en snel groeiende ontwikkelingen die onze stad
in sterke mate kunnen beïnvloeden. Denk daarbij onder
andere aan de effecten van klimaatverandering, sociale en
maatschappelijke (on)gelijkheid en de digitalisering van onze
economie.
In het 100RC programma - een initiatief van de Rockefeller
Foundation - gaat het niet alleen om veerkracht bij een
acute crisis zoals een overstroming, een epidemie of een
cyberaanval. Het gaat ook over geleidelijke ontwikkelingen
die de samenleving kunnen ontwrichten zoals werkloosheid,
klimaatverandering en armoede. Door oog te hebben voor
zowel acute crisis (shocks) als geleidelijke dreigingen
(stresses), zijn we alert en goed voorbereid wanneer er iets
gebeurt.
Ondanks de uitdagingen waar we voor gesteld staan,
moeten we niet bang zijn voor onze toekomst. We kunnen
de toekomst niet voorspellen, maar we kunnen er wel voor
zorgen dat er meer weerbaarheid en flexibiliteit in onze stad
en haar systemen komt. Door te leren van ervaringen uit
het verleden en door te zorgen dat de inwoners van de stad
in staat zijn om met ontwrichting om te gaan, kunnen we
uitdagingen omzetten in kansen.
DEN HAAG

Met de steun van 100RC, en de bijdrage van stakeholders
uit de stad, gaan we aan de slag om een Resilience Strategie
voor Den Haag te ontwikkelen. Deze strategie heeft als
doel om actie in gang te zetten en steun te genereren,
zowel binnen de gemeente Den Haag, maar ook met en bij
andere stakeholders die een belangrijke rol hebben in de
veerkracht van onze stad. Het gaat hierbij om onze inwoners,
nutsvoorzieningen, bewonersverenigingen, private sector en
niet-gouvernementele organisaties (NGOs).

DISCOVERY AREAS EN DE
VOLGENDE STAPPEN
Deze Preliminary Resilience Assessment (PRA), de voorlopige
toets van de veerkracht van Den Haag, markeert de afronding
van Fase I van de ontwikkeling van de Resilience Strategie
van Den Haag. Het geeft inzicht in:
•

De sterke en zwakke punten wat betreft de veerkracht
van Den Haag en waar de kansen liggen om de
veerkracht te vergroten. Daarbij sluiten we aan op de
initiatieven die nu al plaatsvinden in de stad.

•

De vier discovery areas die in de volgende fase van het
proces verder uitgewerkt worden.

•

De volgende stappen die nodig zijn voor de ontwikkeling
van een Resilience Strategie die de veerkracht van Den
Haag verbetert met een uitgewerkt programma van
activiteiten.

PHASE 1 PRA
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VERKENNEN VAN DE HA

STEDELIJKE VEERKRACHT IS DE CAPACITEIT VAN MENSEN, NET
OVERLEVEN, ZICH AAN TE PASSEN EN TE GROEIEN ONGEACHT DE

REFLECTIEVERMOGEN
GEBRUIK ERVARINGEN UIT
HET VERLEDEN OM NU EN
STRAKS DE JUISTE ACTIES
TE ONDERNEMEN

Stad van Vrede, Recht
en Veiligheid. Het
International Gerechtshof
en het Internationaal
Strafhof zijn gevestigd
in Den Haag evenals
organisaties als Europol,
NAVO NCIA en OPCW
hebben een vestiging in
Den Haag.

VINDINGRIJKHEID
HERGEBRUIK MIDDELEN GOED

•
• Roadmap Next Economy –
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
•
• Stad in Transitie
•
• Agenda Ruimte voor de Stad
• Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio
•
Haaglanden
• Integraal Veiligheidsplan Den Haag 20152018
• De gezonde kracht van Den Haag
• Woonvisie 2030
• Agenda Kenniseconomie
• Agenda Stedelijke economie
• Deltaplan Armoede en Schulden
• Wijkaanpak Nieuwe Stijl: Opwaartse
kracht
• Actieplan Participatie
• Den Haag maakt werk!
• Op weg naar een duurzaam Den Haag

Zetel van de
Rijksoverheid. Thuisbasis
van alle nationale
ministeries en residentie
Nederlandse Koninklijke
familie.

Motor van de
Nederlandse economie.
De Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag
draagt voor 103
miljard euro bij aan de
Nederlandse economie.
Dit is 15% van het
Nederlandse Bruto
Nationaal Product (BNP).

UN Sustainable Development Goals
(SDGs)
World Council for City Data (WCCD)
SENDAI Framework for Disaster Risk
Reduction
Klimaatakkoord van Parijs

Kuststad. 11 kilometer
natuurlijke zandstranden
op slechts een paar
minuten van het centrum
van de stad. Als gevolg van
klimaatverandering stijgt
de zeespiegel met 1,9 mm
per jaar.

ANTICIPEREN OP SHOCKS

VOORTBOUWEN
OP BESTAANDE
WERELDWIJDE
STRATEGIEËN

EEN INCLUSIEVE,
STERKE EN
RECHTVAARDIGE STAD

LOPEN

REDUN
BOUW RESERV
OM UITVAL
STRUCTUREN
OP TE V

H A A G S E

International stad. Meer
dan 300 internationale
organisaties, 160
ambassades en
consulaten dragen bij aan
de Haagse economie met
38.500 banen, waarvan
20.400 direct en 18.100
indirect.

VOORTBOUWEN OP
BESTAANDE REGIONALE EN
STEDELIJKE STRATEGIEËN

ROBUUSTHEID
GOED ONTWORPEN
SYSTEMEN

•
•
•
•
•
•
•

Cyberaanval
Verstoring openbare orde
Verstoring van vitale diensten
Extreem weer
Overstroming
Bedreiging volksgezondheid
Terrorisme

EEN WENDBARE EN
KLIMAATBESTENDIGE
STAD

VA L L E N

DISCOVER

W E E R O P S TA A N

AAGSE VEERKRACHT

TWERKEN, INSTITUTEN, BEDRIJVEN EN SYSTEMEN IN EEN STAD OM TE
E ‘SHOCKS’ EN ‘STRESSES’ WAARMEE ZE GECONFRONTEERD WORDEN.

NDANTIE
VECAPACITEIT
L VAN VITALE
N OF SYSTEMEN
VANGEN

FLEXIBILITEIT
BESCHIK OVER MEERDERE
MANIEREN OM VITALE
DIENSTEN TE VERLENEN

INTEGRALITEIT
BREDE CONSULTATIE EN
COMMUNICATIE

INCLUSIVITEIT
BETEKENISVOLLE
STAKEHOLDER INPUT

S N A P S H O T
Een groene stad.
944 hectares groot
groengebied (parken,
duinen en bos) en 725
hectares kleinschalig wijkbuurtgroen.

Een groeiende en diverse
stad. De bevolking groeit
naar verwachting van
525.745 inwoners in 2017
naar 556.000 in 2022. De
verwachting voor 2040
is tussen de 612.000 en
638.000 inwoners. 53% van
de Haagse bevolking heeft
een migratieachtergrond.

HERKENNEN VAN STRESSES
- VERSTERKEN VAN
CAPACITEITEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RY AREAS

Lokale voedselvoorziening
Klimaatverandering
Digitalisering en nieuwe technologie
Inclusief onderwijs en
capaciteitsopbouw
Leiderschap en effectief management
Beperkingen in het transportnetwerk
Groeiende bevolking
Armoede en ongelijkheid
Segregatie, polarisatie en sociale
cohesie
Ondermijning van de samenleving
Werkloosheid
Gezondheidsverschillen

Ongelijkheid. Inwoners
in de rijkere gebieden
leven langer in goede
gezondheid vergeleken
met inwoners in minder
rijke gebieden. Het
absolute verschil in
levensverwachting is 3 jaar.

TRANSITIESNIEUWE KANSEN EN
UITDAGINGEN

• Klimaatverandering verhoogt de druk
op onze gebouwde en natuurlijke
omgeving
• Een groeiende stedelijke bevolking
• Meer jongeren en ouderen
• Klimaatverandering legt druk op
kwetsbare gemeenschappen
• Toekomstige economie
• Verhoogde dreiging van
cyberaanvallen
• Een veranderende rol van de overheid

EEN DIGITAAL VEILIGE STAD
DIE KLAAR IS VOOR DE
NIEUWE ECONOMIE

LEREN

Afnemende werkloosheid.
In 2017 was 9,4% van de
Haagse beroepsbevolking
werkloos. Dit is een afname
ten opzichte van 2016 toen de
werkloosheid 12,1% bedroeg.

Armoede en schulden.
In 2015 had 20,7% van de
Haagse huishoudens een
inkomen tot 110% van het
wettelijk sociaal minimum.
30.000 inwoners van Den
Haag kampen met ernstige
schulden.

VOLGENDE STAPPEN

•
•
•
•

Discovery areas
Werkgroepen
Verdiepende kennis
Nieuwe ideeën uitproberen

EEN VEERKRACHTIGE
MANIER VAN WERKEN
EN COMMUNICEREN

RENNEN

Project

100RC Den Haag

Twynstra Gudde

Ageeth Telleman
Zinzi Stasse

Den Haag

Anne-Marie Hitipeuw (CRO)
Elles de Vogel
Maarten Hillenaar
Nicole de Mooy

100 RC

Asma Jhina
Femke Gubbels

AECOM

Kieran Power
Simon Mattinson
Natascha Schuttinga

Revisie
geschiedenis

Document Ref
Laatste
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De Rockefeller Foundation heeft het 100 Resilient Cities-netwerk opgericht om wereldwijd
steden te helpen om weerbaar te zijn tegen de shocks en stresses van de 21e eeuw. Daar is
een bedrag van $164 miljoen voor beschikbaar. Als onderdeel van het netwerk krijgt de
gemeente Den Haag het komende jaar ondersteuning en middelen om een Resilience
Strategie te ontwikkelen en te implementeren.
AECOM ondersteunt het 100RC-netwerk en de gemeente Den Haag als strategische partner.
De missie van AECOM is om een betere wereld te realiseren. AECOM ontwerpt, bouwt,
financiert en exploiteert infrastructurele middelen voor overheden, bedrijven en organisaties
in meer dan 150 landen. Het bedrijf verbindt kennis en ervaring met hun wereldwijde netwerk
van experts om klanten te helpen bij het oplossen van hun meest complexe vraagstukken.
Van hoogwaardige gebouwen en infrastructuur, naar veerkrachtige gemeenschappen en
omgevingen, tot stabiele en veilige landen.
Voor meer informatie of vragen kunt u een e-mail sturen naar: resilience@denhaag.nl

DEN HAAG

@RESILIENTHAGUE
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EEN RESILIENCE STRATEGIE
VOOR DEN HAAG

DEN HAAG
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De strategie om de
veerkracht van Den Haag
te vergroten is geen vast
omlijnde roadmap, maar past
zich aan de ontwikkelingen
in de stad aan. Het bouwen
aan de Haagse veerkracht
is een dynamisch proces
waarbij leren voorop staat. Dit
proces is niet lineair. Wanneer
nieuwe uitdagingen zich
voordoen, zullen de effecten
worden getoetst, initiatieven
worden geïmplementeerd
en nieuwe gegevens zullen
worden gebruikt die bijdragen
aan nieuwe initiatieven en
samenwerkingen.
10
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EEN RESILIENCE STRATEGIE
VOOR DEN HAAG
In mei 2016 is Den Haag geselecteerd door 100 Resilient
Cities (100RC) om deel uit te maken van een uniek wereldwijd
netwerk van steden, een initiatief van de Rockefeller Foundation.
Ondanks de diversiteit van de steden in het netwerk is het
gezamenlijk doel: overleven, aanpassen en groeien in het licht
van de fysieke, sociale en economische uitdagingen waar
groeiende steden voor staan.
Sociale rechtvaardigheid en veiligheid zijn onontbeerlijk
voor veerkrachtige steden. De reputatie van Den Haag als
de Internationale Stad van Vrede en Recht speelde daarom
een sleutelrol bij de selectie voor toetreding tot het 100RCnetwerk. Daarbij maakt onze ligging aan zee dat veerkracht en
weerbaarheid aan de basis van onze stad liggen. In de afgelopen
eeuwen hebben Nederlanders innovaties ontwikkeld om ons te
beschermen tegen overstromingen en voor het veiligstellen van
onze watervoorraden.
We kunnen echter niet tevreden achterover gaan leunen. We
staan voor nieuwe grote uitdagingen zoals klimaatverandering,
groeiende ongelijkheden in onze maatschappij en digitalisering
van onze economie. Deze uitdagingen hebben complexe en
onderling verbonden effecten op onze stad. De uitdagingen
kunnen deels worden aangegaan met technische innovaties
waar Nederlanders internationaal om bekend staan, maar
minstens zo belangrijk voor de veerkracht van Den Haag
zijn haar inwoners die elkaar in goede en slechte tijden
ondersteunen.
De Resilience Strategie voor Den Haag vormt de basis voor deze
nieuwe aanpak. Met de steun van het 100RC-netwerk en de
deelname van belanghebbenden in onze stad, worden met de
strategie nieuwe initiatieven ontwikkeld en wordt voortgebouwd
op bestaande. Gezocht wordt naar nieuwe vormen van
samenwerking. Burgers, ondernemers, verenigingen,
overheden, (nuts)bedrijven en niet-gouvernementele
organisaties (NGO’s), iedereen wordt uitgenodigd om mee te
doen.
DEN HAAG

VOORDELEN VAN HET
100RC-NETWERK
Met deelname aan het 100RC-netwerk krijgt Den
Haag de beschikking over een enorme hoeveelheid
kennis en ervaring. Het netwerk geeft toegang
tot methodes, dienstverleners en partners uit de
private, publieke en non-profitsector, die onze stad
helpen om een impactvolle Resilience Strategie te
ontwikkelen én implementeren.
Daarnaast stelt het 100RC-netwerk Den Haag
in staat om te leren van andere steden die voor
vergelijkbare transities en uitdagingen staan. Ook
kunnen andere steden van ons leren. We worden zo
niet alleen zelf een veerkrachtiger stad, maar dragen
ook bij aan het vergroten van de weerbaarheid en
veerkracht van andere steden in de wereld.

PHASE 1 PRA
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WAT IS RESILIENCE

Resilience is het vermogen van individuen,
gemeenschappen, instellingen, bedrijven en
systemen in een stad om te overleven, zich
aan te passen en te groeien, ongeacht de
dreigingen, transities en andere uitdagingen
die zij ervaren. Het gaat hierbij niet alleen om
acute gebeurtenissen zoals overstromingen
of een cyber aanval, maar ook om geleidelijke
ontwikkelingen als klimaatverandering die het
functioneren van een stad ondermijnen. Steden
in het 100RC-netwerk gebruiken methodieken
om uitdagingen en kansen te onderzoeken in
samenwerking met de belanghebbenden in de
stad en met andere steden in het netwerk.
EIGENSCHAPPEN
VAN
VEERKRACHTIGE
SYSTEMEN
Veerkrachtige systemen
weerstaan, reageren
en passen zich sneller
aan als er negatieve
gebeurtenissen
plaatsvinden. Daarmee
herstellen ze sneller,
maar ook als het goed
gaat functioneren ze
beter. Resilient Den Haag
implementeert, meer
dan nu al het geval is, de
‘zeven kwaliteiten van
veerkrachtige systemen’ in
de Haagse samenleving en
systemen

12
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INTEGRALITEIT
BREDE CONSULTATIE EN
COMMUNICATIE

INCLUSIVITEIT
BETEKENISVOLLE
STAKEHOLDER INPUT

REFLECTIEVERMOGEN
GEBRUIK ERVARINGEN
UIT HET VERLEDEN OM
NU EN STRAKS DE JUISTE
ACTIES TE ONDERNEMEN

VINDINGRIJKHEID
GEBRUIK HULPBRONNEN
GOED

ROBUUSTHEID
GOED ONTWORPEN SYSTEMEN

REDUNDANTIE
FLEXIBILITEIT
BESCHIK OVER MEERDERE
BOUW
MANIEREN OM VITALE
RESERVECAPACITEIT
DIENSTEN TE VERLENEN
OM UITVAL VAN
VITALE STRUCTUREN
OF SYSTEMEN OP TE
VANGEN

DEN HAAG

50 x sub-domeinen

De CRF is gebouwd op vier dimensies
van stedelijke veerkracht.

Elke dimensie bevat drie domeinen met
kenmerken van veerkrachtige steden.

Elk domein bestaat uit een aantal
specifieke, gedetailleerde subdomeinen.
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Het City Resilience Framework
(CRF) bestaat uit vier dimensies en
twaalf drivers. Samen beschrijven
zij de complexe onderwerpen die
bijdragen aan een veerkrachtige
stad.
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EEN IJKPUNT OP WEG NAAR DE RESILIENCE STRATEGIE

DIT RAPPORT BESCHRIJFT DE EERSTE FASE
VAN DE ONTWIKKELING VAN DE RESILIENCE
STRATEGIE VAN DEN HAAG. IN DEZE FASE
HEEFT HET RESILIENT THE HAGUE TEAM
IN SAMENWERKING MET PARTIJEN MET
DESKUNDIGHEID OP VERSCHILLENDE (VAK)
GEBIEDEN, DE HUIDIGE WEERBAARHEID EN
VEERKRACHT VAN DEN HAAG IN KAART
GEBRACHT.
Hoofdstukken 2 en 3 geven een samenvatting van de sterke
en zwakke punten van de veerkracht van Den Haag en van de
kansen die er zijn om de veerkracht te vergroten.
Hoofdstuk 4 beschrijft vier Discovery Area’s (thema’s) die bij
de uitwerking van de strategie verder uitgediept gaan worden.
Hoofdstuk 5 beschrijft de volgende stappen om tot een
programma te komen met concrete initiatieven die de
veerkracht van Den Haag vergroten.
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DEN HAAG

NAAR EEN RESILIENCE STRATEGIE

DECEMBER
2016

MEI-DECEMBER
2017

AGENDA
SETTING
WORKSHOP

PRELIMINARY
RESILIENCE
ASSESSMENT

ANALYSE VAN
DE ‘DISCOVERY
AREA’S

Introductie

Identificeren

Verbindingen

gemeente Den

mogelijkheden,

de bewoners

van de

Haag en haar

stakeholders

met het 100RCnetwerk.

van

prioriteiten en
partners die

in fase 2 nader
uitgewerkt
worden.

VOORJAAR 2018

aangaan met

van Den Haag.

Verkennen van
de Discovery
Area’s met

werkgroepen
en nieuwe

ZOMER 2018

HERFST 2018

WINTER
2018

OPPORTUNITY
ASSESSMENT

DE RESI IENCE
STRATEGIE

IMPLEMENTATIE

Integrale

Identificeren en

Implementeren,

van kansen en

de doelen en

evalueren van

beschouwing

mogelijkheden
om de

valideren van
initiatieven.

weerbaarheid

en veerkracht
te vergroten.

mogelijkheden

HOOFDSTUK 4
Een beschrijving van de
Discovery Area’s die in fase 2
nader verder worden verkend.

DEN HAAG

Strategie.

Dit is geen

eindpunt maar
een begin om

de veerkracht
voortdurend te

zoeken.

HOOFDSTUK 3
Een verkenning van de huidige staat
van de veerkracht van Den Haag
aan de hand van de uitkomsten
van analytische tools, workshops,
onderzoek en interviews.

de Resilience

van Den Haag

en initiatieven

HOOFDSTUK 2
Een profiel van Den Haag gericht
op de uitdagingen wat betreft
veerkracht

monitoren en

optimaliseren.

PROFIEL VAN DE STAD

OVERZICHT
INZICHTEN VAN
STAKEHOLDERS
VAN PROGRAMMA’S EN
PROJECTEN

SHOCKS &
STRESSES

DISCOVERY
AREAS

PHASE 1 PRA
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DEN HAAG
100 RESILIENT CITIES
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02

PROFIEL VAN
DEN HAAG

DEN HAAG

PHASE 1 PRA

17

Dit hoofdstuk presenteert
het stadsprofiel van
Den Haag. Het geeft een
samenvatting van de
informatie en gegevens
die nodig zijn om inzicht te
krijgen in de uitdagingen
en kansen van de stad.
Dit profiel levert een
belangrijke aanvulling
op de inventarisatie van
de Resilience acties en
percepties.
18
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DEN HAAG

KERNCIJFERS
DEN HAAG
525.745 Inwoners
2017 bevolkingsgroei van 5.000 per jaar

176

Nationaliteiten

300

52° N, 4° E

Internationale
Organisaties

160

Ambassades en
Consulaten

Zetel van de
Rijksoverheid

EUROPOL

Het Internationaal
Gerechtshof

Het Internationaal
Strafhof

20 km

Coördinaten

85.620 Ha

Totale oppervlakte incl. water

49,5%
Mannen

Vrouwen

64,2 /Ha

Bevolkingsdichtheid
Leeftijd; relatieve jonge en
groeiende bevolking

Leeftijd

45 km

Rotterdam Den Haag
vliegveld

50,5%

Amsterdam
Schiphol vliegveld

Nationaliteit

0 tot 4 jaar oud 
5 tot 15 jaar oud
15 tot 19 jaar oud
20 tot 44 jaar oud
45 tot 64 jaar oud
65 tot 79 jaar oud
80 jaar en ouder

6,1%
11,4%
5,5 %
37,1%
25,6 %
10,6 %
3,6%

Nederlands
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans en Arubaans	
Zuid-Europees 
Andere geïndustrialiseerd
Andere niet-geïndustrialiseerd

46,4%
7,7%
5,9%
8,8%
2,5%
2,4%
9,3%
17,1%

MET
Tijdzone

€ EURO
Munteenheid

12

4.462

4.5M m2

€33.300

51%

24%

Totale kantoorruimte

Internationale
scholen

Gemiddeld
inkomen per
huishouden

10+

Hoger opgeleid
(HBO/WO)

Internationale
studenten

Toename in studie aan
hogere opleiding in de
laatste 16 jaar

Multinationale hoofdkantoren

9,5º C

Gemiddelde temperatuur

777mm

Gemiddelde hoeveelheid
regenval

11km
Kust

DEN HAAG

116.000
Bomen

944 Ha

Groot groengebied

0,65

Gemiddeld aantal auto’s per
adres

205
Hotels

8

Winkels

20

Musea

Horecagelegenheden

Concertzalen

5.345
1.419

Theaters

14
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INTERNATIONALE CONTEXT

Den Haag is een VN-stad en staat
bekend als Internationale Stad van
Vrede en Recht.

Den Haag is de derde stad van Nederland, een land op de
vierde plek van de Global Competitive Index 2017-2018 van
het World Economic Forum, na Zwitserland, de Verenigde
Staten en Singapore.
Den Haag is de thuisbasis van grote internationale
organisaties zoals het Internationaal Gerechtshof, het
Internationaal Strafhof, Eurojust, Europol en de OPCW
(Organisatie voor het verbod op chemische wapens).
Daarnaast huisvest Den Haag meer dan 300 internationale
organisaties en NGO’s zoals UNHCR, UNICEF en Oxfam Novib,
een bijdrage aan de economie van Den Haag met 38.500
banen. Ook multinationals zoals Shell, Siemens en Aegon
houden kantoor in Den Haag.
De Rijksoverheid, inclusief alle ministeries en verwante
instituten zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),
het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Nationaal
Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal
Cyber Security Center (NCSC) zijn ook allemaal gevestigd
in Den Haag. De deskundigheid van deze ministeries en
instituten over weerbaarheid en veerkracht biedt een unieke
kans voor de gemeente Den Haag.
Den Haag staat wereldwijd bekend om een uitstekend
bedrijfsklimaat. Zo streven alle organisaties binnen The
Hague Security Delta naar verbetering van innovatie en
kennis op het gebied van cybersecurity, nationale en
stedelijke veiligheid, bescherming van kritieke infrastructuur,
en forensisch onderzoek.

20

PHASE 1 PRA

DEN HAAG

Figuur 2–1: Context in de wereld – Den Haag binnen het 100RC netwerk
DEN HAAG
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BIJDRAGEN AAN BESTAANDE INTERNATIONALE
INITIATIEVEN EN AFSPRAKEN

HET RESILIENT THE HAGUE TEAM ZAL
GEBIEDEN IDENTIFICEREN WAAR DE
RESILIENCE STRATEGIE VAN DEN HAAG
BIJ KAN DRAGEN EN STEUN GEVEN AAN
BESTAANDE BUITENLANDSE INITIATIEVEN EN
AFSPRAKEN
UN Sustainable Development Goals (SDGs)
De 17 Sustainable Development Goals hebben betrekking
op een reeks onderling verbonden kwesties die ook
belangrijk zijn voor de veerkracht van Den Haag, waaronder
klimaatverandering, economische ongelijkheid, innovatie,
duurzame consumptie, vrede en rechtvaardigheid.

World Council for City Data
Den Haag ontving onlangs een Platinum-certificering
(ISO 37120: 2014) voor duurzame ontwikkeling van
leefgemeenschappen. Dit onderstreept de ambitie van Den
Haag om te werken aan duurzaamheid, onder meer door het
inzetten en gebruiken van data in onze stad. Een aanpak waar
de Resilience Strategie een voorbeeld aan zal nemen.
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
De regering van Nederland heeft zich verbonden aan deze
VN-overeenkomst die erkent dat de Rijksoverheid een
leidende rol heeft om het risico op rampen te verminderen,
maar dat de verantwoordelijkheid gedeeld moet worden met
de lokale overheid en andere belanghebbenden, inclusief de
particuliere sector.

22
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Paris Climate Agreement
Nederland is een ondertekenaar van deze mondiale
overeenkomst die bijna alle landen van de wereld
verenigt over de aanpak van de klimaatverandering.
Alle ondertekenaars verbinden zich tot een nationaal
vastgestelde bijdrage (NDC’s), waarin wordt uiteengezet wat
het land zal doen ter ondersteuning van de overeenkomst.
Onze inspanningen in de gemeente Den Haag dragen bij
aan het bereiken van de NDC. Ter ondersteuning van het
verminderen van luchtvervuiling trad Den Haag toe tot de
Global Urban Air Pollution Observatory (GUAPO), geïnitieerd
door de burgemeester van Parijs. GUAPO is verantwoordelijk
voor het delen van kennis over luchtverontreiniging en de
effecten ervan op de gezondheid. Het zal ook de vooruitgang
vaststellen en monitoren die is bereikt met betrekking tot het
verminderen van stedelijke vervuiling en de gevolgen voor de
gezondheid en het milieu.

DEN HAAG
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Figuur 2–2: Ondersteuning van internationale initiatieven en afspraken
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PHASE 1 PRA

23

REGIONALE CONTEXT

DE RANDSTAD IS EEN GOED
VERBONDEN STEDELIJK GEBIED MET
DE G4-STEDEN AMSTERDAM, DEN
HAAG, ROTTERDAM EN UTRECHT.
HET IS ÉÉN VAN DE BELANGRIJKSTE
ECONOMISCHE REGIO’S IN EUROPA.
De Randstad strekt zich uit over vier provincies: NoordHolland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. In die vier
provincies bevinden zich de vier grootste steden van
Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
Hoewel de regio slechts 16% van het Nederlandse
landoppervlak beslaat, telt de Randstad meer dan 8,2
miljoen inwoners (ongeveer 46% van de Nederlandse
bevolking). Binnen Zuid-Holland werken 23 gemeenten
samen onder de titel Metropoolregio Rotterdam-Den
Haag (MRDH).
Steden in de regio zijn onderling goed verbonden via weg
en spoor. Verder bieden Schiphol Airport en Rotterdam
The Hague Airport uitstekende verbindingen met alle
continenten. De haven van Rotterdam is de grootste van
Europa en vanuit deze haven zijn alle grote industriële
en economische centra in West-Europa te bereiken in
minder dan 24 uur.
De Randstad wordt omringd door dijkring 14 die
bescherming biedt tegen overstromingen voor een
gebied van 225.700 ha en 3,7 miljoen mensen. Op basis
van het huidige klimaat is de kans dat dit gebied in een
bepaald jaar overstroomt 1 op 16.000.
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Ondanks de vele internationale verbindingen en gevarieerde
economische activiteiten, blijven de economische prestaties
van de MRDH achter bij vergelijkbare regio’s in Nederland.
De economie van de MRDH groeit minder dan in de regio’s
Amsterdam en Eindhoven. Daarnaast worden de grote steden
geconfronteerd met aanhoudende werkloosheid - 8,9% van
de MRDH-bevolking is werkloos tussen het 15de en 75ste
levensjaar. Ter vergelijking met de cijfers van concurrerende
regio’s in Europa: het gemiddelde is daar 6,4%.
De lokale besturen in de MRDH werken samen om de
toegankelijkheid te verbeteren en het economische klimaat te
versterken met twee gerelateerde strategische agenda’s:
•

Strategische Bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit

•

Agenda Economisch vestigingsklimaat

Het doel van deze strategische agenda’s is voor 2025 dat
MRDH ‘de internationale marktleider is in het ontwerpen,
ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van
oplossingen op het gebied van duurzaam leven in een sterk
verstedelijkte deltagebied.’

Rotterdam maakt als enige
andere Nederlandse stad
ook deel uit van het 100RCnetwerk. De Rotterdamse
Resilience Strategie werd in
mei 2016 opgeleverd.

DEN HAAG

Legenda
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
Metropoolregio Amsterdam
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Figuur 2–3: De Randstadregio
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1230

FLORIS IV BOUWDE
EEN VERBLIJF IN ‘DIE
HAGHE’ - NU BEKEND
ALS HET BINNENHOF

1242

1433

WILLEM II, ZOON
HOLLAND VIEL IN
VAN FLORIS IV
DE HANDEN VAN DE
BOUWDE EEN PALEIS
BOURGONDIËRS
(RIDDERZAAL) ROND
DE VERBLIJF VAN ZIJN CENTRUM VOOR
WETGEVING
VADER

Den Haag werd de zetel van
een wetgevende vergadering
van ‘stadhouders’, de
vertegenwoordigers van de
Koning.

1568

TACHTIGJARIGE
OORLOG

1588

REPUBLIEK DER
ZEVEN VERENIGDE
NEDERLANDEN

ARMOEDE
Het waren moeilijke tijden voor ZEVEN KLEINE
Den Haag. Er heerste armoede. STATEN RIEPEN DE
REPUBLIEK DER ZEVEN
NEDERLANDEN IN HET
LEVEN
Vertegenwoordigers
van alle zeven staten
(Holland, Friesland,
Gelre, Overijssel,
Groningen, Utrecht en
Zeeland) sturen hun
vertegenwoordigers naar
de Staten Generaal in
Den Haag.

RESILIENCE TIJDSLIJN

Een weerbare en veerkrachtige stad dient
voortdurend te reflecteren en leren van
gebeurtenissen uit het verleden. Ook omarmt de
stad nieuwe benaderingen en technologieën die
de leefbaarheid van de stad voor toekomstige
generaties verbeteren.

2017

OPENING VAN HET UNOCHA
DATACENTER IN DE
HAAGSE HUMANITY HUB
WANNEER HET ICTY DE DEUREN
SLUIT, WORDT IN DEN HAAG
EEN NIEUWE VN-ORGANISATIES
GEVESTIGD: HET UNOCHA DATA
CENTER
Het datacenter is een erkenning van
de positionering van Den Haag - met
de Haagse Humanity Hub - om voort
te bouwen op innovatie van de vrede
en recht sector.
26
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2016/ 2017
EXTREME REGENVAL
WATEROVERLAST IN
SOMMIGE DELEN VAN DE
STAD
De gemeente versterkt het
klimaatadaptatieplan.

2015-2017

2015

EVENEMENTEN
GEORGANISEERD
DOOR HET ‘PLANETARY
SECURITY INITIATIVE’
VAN HET MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN
De organisatie werkt aan
begrip, bewustzijn van en actie
tegen klimaatgerelateerde
risico’s.

200 ARRESTATIES NA
NACHTEN VAN ONRUST
NAAR AANLEIDNG VAN
DE DOOD VAN MITCH
HENRIQUEZ
Onderzoek naar de dood
van Henriquez door de
Nederlandse overheid; het
juridische proces loopt nog.

PLANETARY SECURITY
CONFERENTIES IN DEN
HAAG

RELLEN NAAR
AANLEIDING VAN DE
DOOD VAN MITCH
HENRIQUEZ

DEN HAAG

1815

VERTREK VAN DE FRANSEN
CENTRALE REGERING GEVESTIGD
IN DEN HAAG
Na het vertrek van de Fransen keerde
de Prins van Oranje-Nassau in 1813
terug naar Nederlandse bodem.
Het leidde tot de oprichting van het
Koninkrijk der Nederlanden in 1815. De
prins werd de eerste koning, koning
Willem I.
Vanaf dat moment was Den Haag
opnieuw de zetel van het hof. De
centrale regering werd ook opgericht,
hoewel ze deze functie nog moest
delen met Brussel tot de afscheiding
van België in 1830.

1899

1940–45

1945–2008

OPBOUWEN VAN REPUTATIE
ALS STAD VAN VREDE EN
RECHT
Het Permanent Hof van
Arbitrage wordt opgericht
en later gehuisvest in het
Vredespaleis. In 1911 ontvangt
Tobias Asser de Nobelprijs
voor zijn rol in de oprichting
van het hof.

GROOT VERLIES VAN LEVENS
10.700 Haagse joden werden
gedeporteerd en vermoord, de
jodenbuurt werd verwoest en
ernstige voedseltekorten leidden
tot de dood van 2.100 inwoners.

GEDURENDE DE JAREN ‘80 WERDEN
GASTARBEIDERS VERWELKOMD OM
TEKORTEN OP DE ARBEIDSMARKT OP
TE VULLEN
Een instroom van gerepatrieerden uit
Oost-Indië en immigranten uit Suriname,
Turkije en Marokko resulteerde in een
aanzienlijke bevolkingsgroei. Tegelijkertijd
resulteerde een gebrek aan huisvesting
en ruimtelijke ordening in Den Haag in het
verhuizen van inwoners naar naburige
steden zoals Zoetermeer.

EERSTE
DE TWEEDE
VREDESCONFERENTIE WERELDOORLOG

Regeringen van ongeveer 20
Europese landen kwamen
samen voor een conferentie in
de Ridderzaal in Den Haag om
de Europese samenwerking te
versterken en de gevolgen van de
oorlog te beperken.

VERANDERING IN
DEMOGRAFIE

1974

GIJZELING BIJ FRANSE
AMBASSADE
HET JAPANSE RODE LEGER
GIJZELDE 11 MEDEWERKERS VAN DE
FRANSE AMBASSADE IN DEN HAAG
GEDURENDE 4 DAGEN

1993-nu

INTERNATIONALE
ORGANISATIES EN
GERECHTEN VESTIGEN
ZICH IN DEN HAAG

2015

2014

2013

IN 2015 VROEGEN 58.900
VLUCHTELINGEN ASIEL
AAN IN NEDERLAND, IN 2016
DAALDE DIT AANTAL TOT
31.642
Het college van b&w leverde
een bijdrage aan de opvang
door permanent extra
statushouders (asielzoekers
met een verblijfsvergunning) te
huisvesten.

DEN HAAG
ORGANISEERDE
DE NUCLEAR
SECURITY SUMMIT
MET DEELNAME
VAN 53 LANDEN EN
4 INTERNATIONALE
ORGANISATIES

IN DEZE 100
JAAR WERD HET
VREDESPALEIS
HET WERELDWIJDE
SYMBOOL
VAN VREDE EN
GERECHTIGHEID
Het Internationaal
Gerechtshof en het
Permanente Hof van
Arbitrage zijn gevestigd
in het Vredespaleis.

MIGRATIE

DEN HAAG

NUCLEAR
VREDESPALEIS
SECURITY SUMMIT 100 JAAR OUD

2008

WERELDWIJDE
FINANCIËLE
CRISIS
MINDER WERK IN
2009-2014, 11,9%
WERKLOOSHEID IN
2012; DALING VAN
BOUWACTIVITEITEN
Een krimp van 10% in de
overheidssector tussen
2008 en 2014.

HET INTERNATIONAAL STRAFHOF
VOOR HET VOORMALIGE
JOEGOSLAVIË (ICTY, 1993),
ORGANISATIE VOOR HET VERBOD
VAN CHEMISCHE WAPENS (OPCW,
1997) EN HET INTERNATIONAAL
STRAFHOF (ICC, 2002) OPENEN
HUN DEUREN IN DEN HAAG
Het ICTY is een rechtbank van
de Verenigde Naties die zich
bezighoudt met oorlogsmisdaden die
plaatsvonden tijdens de conflicten
in de Balkan in de jaren negentig.
Het OPCW is opgericht om de
wereld vrij te maken van chemische
wapens. Het ICC onderzoekt en
berecht (zo mogelijk) individuen die
zijn beschuldigd van de ernstigste
misdaden tegen de internationale
gemeenschap.

2004

HOFSTADGROEPPOLITIEINVAL IN
LAAKKWARTIER
MAATREGELEN TER VOORKOMING
VAN TERRORISTISCHE AANSLAGEN
DOOR DE RADICALISERENDE
NEDERLANDSE BURGERS
Een inval door politie en de Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(AIVD) in een huis in Laakkwartier.
Twee mannen in het huis werden
geïdentificeerd als leden van de
extremistische groepering Hofstad.
PHASE 1 PRA
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STADSDELEN EN WIJKEN

De stad is verdeeld in acht stadsdelen die op hun beurt zijn
verdeeld in wijken. Enkele van de meest welvarende en enkele
van de armste wijken van Nederland zijn beiden te vinden in
Den Haag. Om de aanhoudende groei op te vangen, werden
nieuwe wijken ontwikkeld: Wateringse Veld vanaf 1994 en de
ontwikkeling van Leidschenveen en Ypenburg startte in 2002.
Den Haag ligt tussen natuurgebieden zoals Meijendel
en Solleveld, de Noordzee en de omliggende bebouwde
gebieden van Zoetermeer en Delft. Den Haag is ook de
enige grote Nederlandse stad met twee badplaatsen
(Scheveningen en Kijkduin) en beschikt over een kustlijn van
11 kilometer.
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Stadsdelen
1. Loosduinen
2. Escamp
3. Segbroek
4. Scheveningen
5. Centrum
6. Laak
7. Haagse Hout
8. LeidschenveenYpenburg

Wijkgrenzen
1. Oostduinen
2. Belgisch Park
3. Westbroekpark/Duttendel
4. Benoordenhout
5. Archipelbuurt
6. Van Stolkpark en Schev. Bos
7. Scheveningen
8. Duindorp
9. Geuzen- en Statenkwartier
10. Zorgvliet
11. Duinoord
12. Bomen- en Bloemenbuurt
13. Vogelwijk
14. Bohemen, Meer en Bos
15. Kijkduin en Ockenburgh
16. Kraayenstein en Vroondaal
17. Loosduinen
18. Waldeck
19. Vruchtenbuurt
20. Valkenboskwartier
21. Regentessekwartier
22. Zeeheldenkwartier
23. Willemspark
24. Haagse Bos
25. Mariahoeve en Marlot
26. Bezuidenhout
27. Stationsbuurt
28. Centrum
29. Schildersbuurt
30. Transvaalkwartier
31. Rustenburg en Oostbroek
32. Leyenburg
33. Bouwlust/Vrederust
34. Morgenstond
35. Zuiderpark
36. Moerwijk
37. Groente- en Fruitmarkt
38. Laakkwartier en Spoorwijk
39. Binckhorst
40. Wateringse Veld
41. Hoornwijck
42. Ypenburg
43. Forepark
44. Leidschenveen

DEN HAAG
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Figuur 2–4: Den Haag – Stadsdelen en wijken
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EEN STAD GEVORMD DOOR DE NATUUR

DEN HAAG IS DICHTBEVOLKT MAAR
OOK ERG GROEN. ER IS 944 HECTARE
AAN PARKEN, DUINEN EN BOSSEN
BINNEN DE GEMEENTE.
Den Haag is uniek in Nederland als stad aan de zee. Met
een kustlijn van 11 kilometer en twee badplaatsen op
Scheveningen en Kijkduin, biedt het een vakantie-ervaring op
slechts een paar kilometer van het stadscentrum. Den Haag
kan zich gelukkig prijzen met grote natuurgebieden in de stad
als Meijendel en Solleveld.
De duingebieden maken deel uit van het Natura2000netwerk van de Europese Commissie. Dat biedt bescherming
voor de rijke biodiversiteit die er is, inclusief zeldzame en
bedreigde soorten planten, bloemen, vogels en insecten.
De duinen van Scheveningen bieden ook een belangrijke
bron voor drinkwater voor de stad. Met een proces van
grondwateronttrekking zuivert waterleverancier Dunea zoet
water uit de Maas en de Lek. De gebieden tussen Monster en
Katwijk zijn cruciaal voor het zuiverings- en productieproces.
Het actieve beheer van de omgeving door waterleverancier
Dunea zorgt voor natuurbehoud in de duinen van Solleveld,
Meijendel en Berkheide. Het Hoogheemraadschap van
Delfland is één van de 22 waterschappen in Nederland. Het
Hoogheemraadschap zorgt voor voldoende schoon water en
voor een goede staat van de dijken.
In Scheveningen is een nieuwe boulevard ontwikkeld met als
tweeledig doel een aantrekkelijk waterfront te behouden en
de stad ook te beschermen tegen risico’s van overstroming.
Een kilometer lange dijk bevindt zich onder de boulevard. Om
de kust verder te versterken, is de ‘zandmotor’ ontwikkeld
bij Ter Heijde, ten zuiden van Den Haag. Dit haakvormige
schiereiland strekt zich 1 km de zee in en is 2 km breed.
Door een grote hoeveelheid zand in één keer op te spuiten,
kunnen we herhaalde verstoring van de kwetsbare zeebodem
voorkomen. Natuurlijke processen verspreiden het zand en
brengen het zand op de juiste plaats.
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TOEKOMSTIGE TRANSITIES
Klimaatverandering verhoogt de druk op onze
gebouwde en natuurlijke omgeving
Omdat we zo dicht bij het water leven, kan een overstroming
ons als eerste treffen. Hoewel de kans daarop klein is, tonen
modellen aan dat een ernstige overstroming zou kunnen
resulteren in een waterhoogte van 2,5 meter in delen van de
stad. Klimaatverandering verhoogt dit risico. Zo voorspelt
het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
dat klimaatverandering zorgt voor zwaardere regenval, een
stijging van de zeespiegel en ernstiger en meer frequente
hittegolven.
Een groeiende stedelijke bevolking zorgt voor een
grotere vraag naar nieuwe woningen en diensten,
wat een grotere druk op onze natuurlijke rijkdommen
betekent
In overeenstemming met wereldwijde trends heeft Den
Haag te maken met migratie van mensen van landelijke
naar stedelijke gebieden. Als reactie daarop heeft de
gemeente het voornemen (vastgelegd Agenda Ruimte
voor de Stad) om voor 2040 nog eens 50.000 huizen in
de stad te bouwen. Dit doet een beroep op de vraag naar
onze natuurlijke hulpbronnen en onze dienstverlening. Met
name het drinkwaterbedrijf Dunea werkt hard om extra
zoetwaterbronnen te vinden om aan de toekomstige vraag
te voldoen. Het is van cruciaal belang om een geïntegreerde
strategie te ontwikkelen die op een duurzame manier voorziet
in de toekomstige vraag.
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Figuur 2–5: Groen en blauw netwerk
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EEN STAD MET VERSCHILLEN IN DIVERSITEIT EN
LEEFBAARHEID

NIET ALLE BURGERS HEBBEN TOEGANG
TOT DEZELFDE MOGELIJKHEDEN. WE ZIEN
DIRECTE VERBANDEN TUSSEN SOCIALE
KWETSBAARHEID EN BLOOTSTELLING AAN
KLIMAATVERANDERING.
De verschillen in inkomen en werkloosheid zijn zichtbaar
in de stad. De rijkere stadsdelen Loosduinen, Segbroek,
Scheveningen en Haagse Hout liggen in het westelijke deel
van de stad en dichter bij de kust. De oostelijke stadsdelen
Escamp, Centrum, Laak zijn aanzienlijk armer. De wijken met
het grootste percentage minima-huishoudens - huishoudens
met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum
- zijn de Schilderswijk, Moerwijk en Transvaal. In deze wijken
is het percentage minima-huishoudens met meer dan 5%
gegroeid tussen 2013 en 2015.
Deze verdeling in de stad beïnvloedt vele aspecten van
het leven. Het is zichtbaar in onderwijsniveaus, gebruik van
overheidssubsidies en gezondheid. Sommige armere wijken
zijn ook extra gevoelig voor het ‘hitte-eilandeffect’, met name
de wijken in het centrum van Den Haag waar de buurten
minder groen zijn en de meer versteende omgeving warmte
vasthoudt.
Sociaal-economische verschillen gaan samen met
verschillen in gezondheid. Zo zijn er verschillen in
levensverwachting. Bewoners van rijke wijken leven langer in
goede gezondheid dan mensen die in armere wijken wonen.
Mensen die last hebben van eenzaamheid, overgewicht,
angststoornissen en depressies wonen in heel Den Haag,
maar zijn meer vertegenwoordigd in armere wijken.
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TOEKOMSTIGE TRANSITIES
Meer jongeren en ouderen
Begin 2017 telde Den Haag 525.745 inwoners. Geschat wordt
dat dit aantal in 2022 gestegen is naar tussen de 556.000
en 612.000. In 2040 heeft de stad naar schatting 638.000
inwoners.
Ook de verhouding tussen werkende en niet-werkenden zal
veranderen. Het aantal jonge mensen (jonger dan 18 jaar) en
ouderen (ouder dan 65 jaar) zal naar verwachting aanzienlijk
groeien. Het groeiende aantal ouderen gaat gepaard met
een verwachte toename van 40% van het aantal mensen met
chronische ziekten en een 70% toename van dementie. Dit
betekent dat de zorg voor een steeds groter wordende groep
moet worden gedragen of geleverd door een steeds kleiner
wordende groep mensen.
Klimaatverandering legt druk op kwetsbare
gemeenschappen
De gevolgen van klimaatverandering kunnen (bijvoorbeeld
door frequentere en intensere gebeurtenissen zoals
hittegolven, droogtes en overstromingen), verhoogde risico’s
voor de gezondheid en het welzijn met zich meebrengen.
Het is belangrijk dat Den Haag kennis over sociale
kwetsbaarheid blijft opbouwen. Hoewel het complex is
om de effecten van de klimaatverandering op kwetsbare
gemeenschapen precies in kaart te brengen, gaat het om een
combinatie van blootstelling en gevoeligheid voor negatieve
gevolgen van klimaatveranderingen (zoals hittegolven), en het
vermogen van burgers om zich aan te passen.
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Figuur 2–6: Minima huishoudens – huishoudens met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum
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Figuur 2–7: Het stedelijk hitte-eilandeffect in Den Haag, temperatuurstijging zal de minder sterke buurten in Den Haag treffen
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Figuur 2–8: Gemiddeld inkomen per huishouden 2014
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EEN STAD MET EEN GROEIEND OPLEIDINGSNIVEAU EN
VAARDIGHEDEN

GOED ONDERWIJS VORMT EEN BRUG NAAR
WERK EN IS DAARMEE EEN BELANGRIJKE
FACTOR VOOR DE VEERKRACHT VAN DEN HAAG.
OM TE ZORGEN DAT HET OPLEIDINGSNIVEAU
VAN ONZE INWONERS TOENEEMT EN DAARMEE
DE WERKGELEGENHEID, MOETEN WE NIEUWE
GROEIMOGELIJKHEDEN OMARMEN.
Goed onderwijs kan ervoor zorgen dat de inwoners van Den
Haag kennis en vaardigheden verwerven om zich te ontwikkelen
en goed te functioneren in de samenleving. Het draagt bij aan
de ‘Haagse Kracht’. Het Nederlandse hoger onderwijssysteem –
met een plek in de top 10 van de wereldranglijst - is erop gericht
om te voldoen aan de hedendaagse behoeften van bedrijven en
om de economie concurrerend te houden. De regio wordt door
hoogwaardige kennis- en academische instellingen voorzien
van een gestage stroom hoogopgeleide talenten. Voorbeelden
van deze instellingen zijn de Technische Universiteit Delft - een
top 20 universiteit voor techniek en technologie - de Haagse
Hogeschool, de Universiteit Leiden, Clingendael (Nederlands
Instituut voor Internationale Betrekkingen) en het International
Institute of Social Studies. De universiteiten van Leiden, Delft,
Rotterdam en Wageningen hebben allemaal vestigingen in Den
Haag.

TOEKOMSTIGE TRANSITIES

Toekomstige economie
Ook in Den Haag vindt een verschuiving plaats van een
gecentraliseerde, verticaal georganiseerde en lineaire
economie naar een gedistribueerde, collaboratieve en
circulaire economie. Deze overgang, die soms de ‘Derde
Industriële Revolutie’ wordt genoemd, zal de komende jaren
ingrijpende gevolgen hebben voor de werkgelegenheid,
connectiviteit, mobiliteit, energieproductie en -verbruik.
Routinematig werk zal afnemen en er zal meer aandacht
zijn voor ICT, probleemoplossing en soft skills. Nieuwe
sectoren zoals e-gezondheidszorg, circulaire economie,
nieuwe energie, productie van innovatieve materialen en
stedelijke voedselproductie zullen naar verwachting groeien.
De Roadmap Next Economy beschrijft vijf belangrijke
overgangen die de MRDH-economie aanzienlijk zullen
beïnvloeden:

Het onderwijsniveau is de afgelopen jaren aanzienlijk
toegenomen. 51% van de Haagse inwoners is hoger opgeleid
(HBO / WO). Dit is een stijging van 24% in de afgelopen 16 jaar.
•
In combinatie met toegenomen economische kansen in de
kennissector, resulteerde dit in 2015-2016 in een stijging van het
aantal banen met 1.7% ten opzichte van het voorgaande jaar.
•
De belangrijkste sectoren voor de stad zijn zakelijke
dienstverlening (24% van het totale aantal banen) en de overheid
(19% van het totale aantal banen). Sectoren met een aanzienlijke
groei zijn kennisdiensten, post- en koeriersdiensten, bouw
•
en gezondheidszorg. De sector vrede en recht (5%) en de
veiligheids- en cybersector (5%) groeien ook. Het aantal banen
binnen de overheid (52.000) is echter met 10% gedaald tussen
•
2008 en 2014. Ook het aantal banen in de energiesector (3.200
banen) zal naar verwachting dalen.
De kaart geeft aan dat het totale inkomen in Den Haag het
afgelopen decennium is gegroeid, maar gemiddeld is het
inkomen in armere buurten minder gegroeid dan in rijkere
buurten. Dit betekent dat de inkomenskloof in onze stad groeit.
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Digitalisering biedt mogelijkheden voor economische
groei, maar kan ook leiden tot meer (internationale)
concurrentie.
De uitdagingen en kansen met betrekking tot energie en
de noodzaak om over te schakelen op duurzame nietfossiele brandstoffen.
Een ambitieuze transformatie naar een circulaire
economie met weinig afval.
Een innovatieklimaat creëren waar (startende)
ondernemers snel kunnen groeien en waar nieuwe
concepten getest kunnen worden in een goed
investeringsklimaat.
Nieuwe organisatievormen, nieuwe manieren van
managen, werken, opleiden en leren - een ‘Next Society’.
DEN HAAG
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Figuur 2–9: Inkomensgroei 2006-2017 (%)
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EEN VEILIGE STAD DIE TE MAKEN HEEFT MET
NIEUWE DREIGINGEN

TRADITIONELE VORMEN VAN
CRIMINALITEIT DALEN, MAAR ONZE
STAD STAAT VOOR NIEUWE DREIGINGEN
ZOALS CYBERCRIMINALITEIT EN
DATALEKKEN.
In 2016 is het totale aantal misdaden in Den Haag met 9%
gedaald ten opzichte van 2015. De stadsdelen Centrum,
Leidschenveen / Ypenburg en Segbroek lieten de grootste
dalingen zien. In het Laakkwartier was sprake van een stijging
van 4%, ondanks een daling in voorgaande jaren.
Ondanks deze verbeteringen blijft de veiligheidsbeleving
van het publiek achter. 40,8% van de inwoners van Den
Haag voelden zich in 2016 onveilig in hun buurt. Het hoogste
percentage (45,5%) was in Laak en het laagste (37,5%) in
Segbroek.
Het niveau van terreurdreiging in Nederland blijft op niveau
vier van vijf (substantieel) volgens de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid. De kans op een aanslag
in Nederland is reëel, maar er zijn geen concrete indicaties dat
voorbereidingen worden getroffen voor een aanslag.

TOEKOMSTIGE TRANSITIES
Verhoogde dreiging van cyberaanvallen
Vanwege de groeiende omvang en impact van
cybercriminaliteit, vereist cyberveiligheid een
gecoördineerde inspanning tussen bedrijven,
overheidsinstanties en experts met geavanceerde inzichten
in de toekomst van technologie.
Cybercriminaliteit vormt een reële bedreiging voor bedrijven,
overheden en financiële instellingen en is daarom relevant
voor Den Haag als stad van vrede, recht en veiligheid.

De Haagse aanpak van terrorismebestrijding
De aanpak van Den Haag om radicalisering en polarisatie te voorkomen en tegen te gaan, bevat
zowel zachte als harde maatregelen. Sommige maatregelen zijn meer algemeen en andere
specifiek. Polarisatie en radicalisering worden gezien als een brede maatschappelijke uitdaging,
in plaats van een strikt veiligheidsvraagstuk. De algemene, meer lange termijn preventie, gaat
in op belangrijke integratie-uitdagingen. Die maatregelen richten zich op onderwijs, het creëren
van werkgelegenheid, participatie en emancipatie van kwetsbare burgers en groepen. Dit wordt
aangevuld met specifieke interventies gericht op een individu of een groep individuen.
Met een arbeidsintensieve multidisciplinaire aanpak werken verschillende gemeentelijke
afdelingen en partijen die op lokaal niveau actief zijn nauw met elkaar samen. Een belangrijk
onderdeel van de aanpak van Den Haag is het zogenaamde Veiligheidshuis. Dat is een
regionaal partnerschap tussen gemeente, politie, het openbaar ministerie, reclassering,
kinderbescherming en zorginstellingen.
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Figuur 2–10: Afname criminaliteit tussen 2010-2015
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BESTUUR

AANGEZIEN NEDERLAND EEN GROOT AANTAL
POLITIEKE PARTIJEN HEEFT DAT STRIJDT OM
VERTEGENWOORDIGING IS DE KANS DAT EEN
ENKELE PARTIJ DE MEERDERHEID KRIJGT DIE
GROOT GENOEG IS OM ZELF TE REGEREN KLEIN.
DIT ZORGT VOOR EEN SPREIDING VAN POLITIEKE
MACHT, NATIONAAL EN LOKAAL.
STADSBESTUUR
De gemeente Den Haag heeft een duale overheidsstructuur
die zorgt voor een scheiding van machten tussen de
gemeenteraad en het college van burgemeester en
wethouders.
De gemeenteraad vertegenwoordigt de Haagse bevolking.
Samen met het college van burgemeester en wethouders
vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente.
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de
gemeente. De gemeenteraad van Den Haag heeft 45 leden
uit 16 fracties. De leden van de raad worden om de 4 jaar
door de Haagse bevolking gekozen. De gemeenteraad
bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert
of het college van burgemeester en wethouders het beleid
goed uitvoert. Het college neemt de dagelijkse besluiten.
Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke
ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kan de gemeente
pas uitvoeren als een meerderheid van de raad vóór stemt.
De gemeenteraad beslist ook hoe het geld besteed wordt.
De Haagse raad telt 5 raadscommissies: Bestuur,
Leefomgeving, Ruimte en Samenleving. Daarnaast is er
nog een Rekeningencommissie. In een raadscommissie
vertegenwoordigen raadsleden hun fractie bij de behandeling
van specifieke onderwerpen, zoals werkgelegenheid,
ruimtelijke ordening, sport, welzijn of verkeer.
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Tijdens commissievergaderingen kunnen raadsleden
technische en feitelijke vragen stellen om informatie
te verkrijgen. Het politieke debat hierover wordt in de
raadsvergadering gevoerd. De raadscommissie adviseert
de raad over besluiten die door de gemeenteraad moeten
worden genomen.
Na de gemeenteraadsverkiezingen, die in maart 2018 zullen
plaatsvinden, benoemt de gemeenteraad de wethouders.
De wethouders vormen samen met de burgemeester het
college van burgemeester en wethouders Het college is
verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stad, op
basis van een gezamenlijk coalitieakkoord.
De gemeenteraad stelt zelf zijn agenda vast en opereert
onafhankelijk van het college. De raadscommissies
bespreken voorstellen en breiden de besluitvorming over
plannen en voorstellen in de gemeenteraad voor. De
wethouders zijn geen lid van de raad. De raadscommissies
kunnen de wethouders wel om hun inbreng vragen. De
wethouders leggen verantwoording af aan de gemeenteraad.
Elke wethouder is verantwoordelijk voor een aantal specifieke
beleidsterreinen en stadsdelen. De burgemeester is
verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.
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Werk, inkomen
armoedebeleid

Zorg en welzijn

Verkeer en milieu

Stadsontwikkeling

Jeugd

Financien

Ontwikkeling
Buitenruimte

Cultuur

Bestuur

Dienst-verlening

Sport

Stadsdelen

Veiligheid

Economie

Onderwijs

Wonen en
duurzaamheid

580
154
14

55

332
163
31

61

Overhead
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GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN
PROGRAMMA’S
De burgemeester en haar wethouders vormen het
bestuurlijke niveau. De gemeentesecretaris is het hoofd
van de ambtelijke organisatie. Deze bestaat uit de volgende
diensten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderwijs, cultuur en welzijn (sport, cultuur, onderwijs,
volksgezondheid, zorg en welzijn)
Sociale zaken en werkgelegenheid (werk, inkomen,
armoede en schulden)
Publiekszaken (producten en diensten, belastingen,
stadsdelen en wijken)
Stadsbeheer (archeologie, begraafplaatsen, parken,
riolering en water, markten, milieu, vergunningen,
parkeren, straatreiniging en techniek)
Stedelijke ontwikkeling (stedenbouw, planologie,
economie, mobiliteit en wonen)
Bestuursdienst (veiligheid, internationale zaken,
strategie)
De Haeghe Groep (sociale werkvoorziening)
Gemeentelijke accountantsdienst

Het schema op de volgende pagina’s geeft het bestuurlijke
kader weer. Het is belangrijk voor Resilient The Hague om
een duidelijke positie te hebben binnen het stadsbestuur en
ervoor te zorgen dat de Resilience Strategie voortbouwt op
tot nu toe ontwikkelde strategieën en uitvoeringsplannen van
de gemeente.

DEN HAAG
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237
53

142

158

102
75
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Den Haag 2017 Budget

BEGROTING EN FINANCIERING
De begroting van de gemeente biedt inzicht in de prioriteiten
van Den Haag, ook voor wat betreft Resilience.
In 2017 kent de gemeentelijke begroting van ongeveer € 2,5
miljard. De grootste uitgaven waren voor de programma’s
Werk, inkomen en armoedebeleid en Zorg en welzijn.
Deze uitgaven weerspiegelen een duidelijke inzet om de
economische en sociale omstandigheden in de stad te
verbeteren.
De gemeente ontvangt ook bijdragen van derden
voor grote infrastructuurprojecten. In 2016 waren de
belangrijkste: Rotterdamse Baan, Netwerk Randstadrail,
Luchtkwaliteitsbeheer, Meerjarig Fietsplan en Busplatform
Den Haag CS.

TOEKOMSTIGE TRANSITIES
Een veranderende rol van de overheid
De relatie tussen burgers en overheid verandert. Met het
concept Haagse Kracht focust de stad op het vermogen van
mensen en van de samenleving. Burgers worden uitgenodigd
om sterkere persoonlijke netwerken op te bouwen en meer
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen en elkaars
weerbaarheid.
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Rijksoverheid

Ministerie van Algemene Zaken
(AZ)

Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK)

Ministerie van Buitenlandse
Zaken (BZ)

Ministerie van Defensie (Def)

Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (EZK)

Ministerie van Financiën (Fin)

Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (I&W)

Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV)

Ministerie van Justitie en
Veiligheid (J&V)

Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW)

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW)

Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS)

Provincie Zuid-Holland
Informatisering en
Automatisering

Facilitaire Zaken

Communicatie

Personeel en
Organisatie

Financiële en
Juridische zaken

Ontwikkeling en
Grondzaken

Opdrachtgeverschap

Bestuur

Ruimte, Wonen en
Bodem

Samenleving en
Economie

Water en Groen

Mobiliteit en Milieu

Beheer
Infrastructuur

Projecten en
Programma’s

Metropool Regio Rotterdam- Den Haag

Verkeer en Vervoer
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Gemeenteraad

College van Burgemeester en Wethouders

Raadsorganisatie

Griffie

Ombudsman

Rekenkamer Den Haag
Burgemeester
Krikke

Wethouder
Baldewsingh

Wethouder
Bruines

Leefomgeving

Wethouder de
Bruijn

Wethouder
Klein

Wethouder
Revis

Samenleving

Wethouder
Wijsmuller

Raadscommissies

Bestuur

Ruimte

Intern Dienstencentrum

Gemeentesecretaris

Rekeningen
Bestuursdienst

Dienst
Publiekszaken

Dienst Stedelijke
Ontwikkeling

Haeghe
Groep

Dienst
Stadsbeheer

Dienst Onderwijs, Cultuur
en Welzijn

Gemeentelijke
Accountantsdienst

Dienst Sociale Zaken
en Werkgelegenheid

Chief Resilience Officer

Juridisch

Financiën

Communicatie

Senior strategisch
adviseur

Programma adviseur

Rijksoverheid
Zuid-Holland

Metropool Regio Rotterdam- Den Haag
Gemeente

College van B&W
Diensten

Raadscommissies
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Resilient The Hague
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100 RESILIENT CITIES
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HUIDIGE STAND VAN
ONZE VEERKRACHT

DEN HAAG
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Met behulp van een aantal
analytische instrumenten
is voortgebouwd op
de uitkomsten van de
‘Agenda Setting Workshop’
(december 2016) en wordt
een helder beeld geschetst
van de huidige veerkracht
van Den Haag. Dit hoofdstuk
biedt een samenvatting
van de belangrijkste
bevindingen van de analyse.
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HUIDIGE STAND VAN ONZE
VEERKRACHT
34
Interviews met

maatschappelijke
vertegenwoordigers
en inwoners

The Agenda
Setting Workshop*
December 2016

109
Experts

20
Bedrijven

geïnterviewd

KERNACTIVITEITEN
INVENTARISATIE VAN
RESILIENCE ACTIES
—
INVENTARISATIE VAN PERCEPTIES
VAN BELANGHEBBENDEN
—
IDENTIFICATIE VAN
SHOCKS EN
STRESSES

geïnterviewd

150
Experts betrokken
tijdens workshops

170
Studenten betrokken
door middel van
presentaties en
workshops

15
Instituties

geïnterviewd

35
Lokale en

internationale
presentaties

*Agenda Setting Workshop Report: Link
DEN HAAG
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INVENTARISATIE VAN RESILIENCE ACTIES

Het succes van de Resilience Strategie
hangt gedeeltelijk af van de afstemming
met bestaande plannen en in hoeverre de
strategie daarop voort kan bouwen. Om dit te
realiseren, heeft het team een inventarisatie
gemaakt van bestaande acties in de stad die
de veerkracht vergroten.
Alle steden in 100RC-netwerk maken gebruik van de ‘City
Resilience Actions Inventory Tool’. Deze tool, gebaseerd op
het City Resilience Framework (CRF), is ontworpen om alle
bestaande plannen, strategieën, programma’s, initiatieven,
wetgeving of financieringsbronnen te verzamelen die
bijdragen aan de veerkracht van onze stad. Elke actie wordt
gelabeld met de drivers van het CRF op het thema waaraan
de actie bijdraagt (primaire en secundaire drivers).

BEVINDINGEN
•

Meer dan de helft van de plannen zijn geïnitieerd vanuit de
gemeente. De indicatoren waarbinnen de minste acties
vallen, zijn met name indicatoren waar organisaties buiten
de gemeente verantwoordelijk voor zijn. Een voorbeeld
hiervan is het zorgen voor betrouwbare communicatie- en
transportvoorzieningen. Dit zijn verantwoordelijkheden van
telecombedrijven en openbaar vervoersorganisaties. Een
driver met relatief weinig gemeentelijke acties betekent dus
niet noodzakelijkerwijs dat Den Haag slecht presenteert
op deze driver. Dit vereist in de volgende fase meer
onderzoek. Omdat de CRF uitwijst dat bij communicatie en
noodinformatiesystemen weinig acties voorkomen, moeten
we beter in kaart brengen en begrijpen hoe onze burgers
worden geïnformeerd in geval van nood.

•

Slechts een paar acties zijn geïdentificeerd met focus op
het waarborgen van de volksgezondheid. Dit is omdat de
indicatoren voor gezondheid zijn gericht op het aanbieden
van fysieke gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen en
toegang tot zorg. Dit onderdeel is in Den Haag over het
algemeen goed geregeld. Daarnaast zijn veel acties vanuit
het stadhuis gericht op de gezondheid van de burgers en
de geestelijke gezondheidszorg, deze thema’s passen
niet onder de driver over gezondheid in de CRF tool. De
Gemeentelijke Gezondheidsdienst en de Centra voor
Jeugd en Gezin vervullen een grote rol bij de uitvoering
van programma’s voor de volksgezondheid. Dit omvat het
bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid
van de inwoners van Den Haag.

Acties kunnen genomen worden door bedrijven,
maatschappelijke organisaties of door lokale, regionale of
nationale overheden. De acties kunnen in de planningsfase,
uitvoeringsfase, afgerond of on-hold zijn. Ondanks dat de
nadruk is gelegd op acties die nu worden uitgevoerd, zijn er
ook afgeronde acties toegevoegd als die nuttige inzichten
opleveren.
BEPERKINGEN
De uitkomsten van de tool geven in deze fase een indicatie
van de vele acties en initiatieven die in Den Haag lopen. In
deze fase is geen gedetailleerde analyse uitgevoerd van
alle beschikbare rapporten en documenten en/of van de
Resilience-winst die elke actie heeft opgeleverd. Voor deze
PRA is gekozen voor het geven van een overkoepelend
beeld van actiedoelen. De in fase 2 te ontwikkelen Resilience
Strategie zal gedetailleerd omschreven acties bevatten.
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Terwijl Den Haag veel acties onderneemt rond ‘risicobewaking’
(bijv. Veiligheidsplan), is er minder activiteit op het gebied van
risicobewustzijn onder de bevolking waardoor men zich kan
voorbereiden op een noodgeval.
Bouwvoorschriften, normen en

•

handhaving

Veel acties dragen bij aan de driver ‘Stimuleert een breed
scala aan belanghebbenden’. De belangrijkste reden hiervoor
is dat toegang tot onderwijs tot deze driver behoort, dit is een
kracht van Den Haag. Deze kracht rond traditioneel onderwijs
maskeert mogelijk een zwakte, dat moet verder uitgezocht
worden.

Grondgeb
en

•

2,9

1 Meets basic needs
Figuur
3–1: Geanalyseerde acties opgenomen in de CRF
1.1 Housing
[CELLRANGE]

1.2 Energy
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
1.3 Water
[CELLRANGE]
1.4 Food
[CELLRANGE]

2 Supports livelihoods
& employment
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MEEST RELEVANTE PLANNEN EN STRATEGIËN

De plannen in Den Haag worden geleid door verschillende afdelingen met verschillende partners
en implementatieschema’s. Het ontwikkelen van een Resilience Strategie biedt de mogelijkheid om
verschillende initiatieven beter met elkaar te verbinden. Het Resilient Den Haag programma is gekoppeld
aan de programma’s Smart The Hague, Energie transitie en Duurzaamheid. Enkele van de meest
belangrijke plannen voor de veerkracht van Den Haag zijn:

ROADMAP NEXT ECONOMY- METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN
HAAG

Roadmap

De nieuwe economie is gebaseerd op het samensmelten van internet- en
communicatietechnologie met nieuwe vormen van decentrale energie. Dit heeft
vergaande gevolgen voor communicatie, mobiliteit, energieopwekking en –verbruik,
en ook voor de manier waarop de economie is georganiseerd. Deze regionale
strategie is ontworpen om de overgang naar volledig nieuwe digitale, economische,
sociale, kennis- en fysieke infrastructuursystemen te ondersteunen.

my
Next Econo

6

201
November

STAD IN TRANSITIE

De wereld om ons heen verandert en Den Haag verandert mee. Stad in transitie richt zich
op hoe Den Haag omgaat met grote transities in communicatie, vaardigheden, energie,
mobiliteit, samenleving en economie. Het programma is bedoeld om beleidsmakers te
informeren over de transities, met als doel ervoor te zorgen dat ze worden geïntegreerd
in alle toekomstige beleidsmaatregelen en agenda’s. Het programma verwoordt ook vijf
concrete investeringsvoorstellen die inspelen op kansen, trends en uitdagingen om de
economie en samenleving van Den Haag te versterken. Dit zijn het Central Innovation
District (CID), Nieuwe Generatie Stadswijken, Vitaal Gezond Langer Thuis Wonen,
Aantrekkelijke Kust en Schaalsprong Regionaal OV.

ag
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AGENDA RUIMTE VOOR DE STAD

Dit document is opgesteld in samenwerking met de stad en haar inwoners om georganiseerde
en duurzame ontwikkeling te bieden, ter ondersteuning van de bevolkingsgroei die de komende
decennia in Den Haag wordt verwacht. De nadruk ligt hierbij op het behouden van evenwicht
tussen verdichten en het beschermen, behouden en verbeteren van onze groene en blauwe
omgeving.

53 º

REGIONAAL RISICOPROFIEL - VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

De veiligheidsregio omvat onder meer de brandweer, de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de centrale ambulance meldkamer van
negen gemeenten. Samen produceren ze een regionaal risicoprofiel voor Den Haag met 5
verschillende risicoscenario’s. Verschillende beleidsplannen en strategieën zijn gebaseerd op
de risico’s uit dit rapport.

16-09-2014

GEMEENTE
DEN HAAG

INTEGRAAL

SPLAN 201

VEILIGHEID

Ambities

van het

5-2018

INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN DEN HAAG 2015-2018

De ambitie van dit plan is dat Den Haag zal bestaan uit buurten waar bewoners,
ondernemers en bezoekers zich veilig en welkom voelen.

leid
veiligheidsbe

DE GEZONDE KRACHT VAN DEN HAAG

Deze nota is gericht op een gezond leven in alle levensfasen. De aanpak focust zich
waar de grootste gezondheidswinst kan worden behaalt: bij de risicogroepen voor
overgewicht, depressie, genotmiddelengebruik en onveilige seksualiteit. In de aanpak
van ‘De gezonde kracht van Den Haag’ spelen preventie en vroegtijdig signaleren een
belangrijke rol. Preventie is investeren in toekomstige gezondheid. Veerkrachtige
bewoners maken veerkrachtige steden. In de Resilience-strategie zullen alle
aspecten rondom gezondheid worden onderzocht en verbonden in een effectief
implementatieplan.
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WOONVISIE 2030

De hoofdambitie van dit plan is om een inclusieve en aantrekkelijke stad te
creëren met een toekomstbestendige woningvoorraad. Een essentieel onderdeel
hiervan is het verbeteren van verschillende buurten, de bouw van betaalbare
woningen voor inwoners met lage en middeninkomens en het verbeteren van de
milieuvriendelijkheid van de bestaande woningvoorraad.
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ECONOMISCH PROGRAMMA VAN DEN HAAG

- RIS296597

Om de economie en werkgelegenheid in Den Haag te maximaliseren, moeten we elke
gelegenheid benutten. Dit gebeurt met de drie programma’s: Den Haag maakt werk!,
de Agenda Kenniseconomie en de Agenda Stedelijke Economie. Grote investeringen
van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) worden ingezet om de
groei van de kenniseconomie, het internationale concurrentievermogen en het
ondernemingsklimaat te versterken. De stedelijke economie van Den Haag wordt
versterkt door te focussen op jonge en getalenteerde startups, de aantrekkelijke
stad voor toerisme en het internationale karakter.

DELTAPLAN ARMOEDE EN SCHULDEN

g en
ebestrijdin
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Deltaplan
pverlening
Schuldhul
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stad
aan een
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Den Haa
schulden

Het doel van dit plan is om mensen die onder de armoedegrens leven of in de
schulden zitten op tijd te bereiken en hen op het juiste moment de juiste hulp te
bieden. Het doel is om in 2020 10.000 bewoners met schulden meer te bereiken en te
helpen dan we in 2016 hebben gedaan.
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WIJKAANPAK NIEUWE STIJL: OPWAARTSE KRACHT!
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De Wijkaanpak Nieuwe Stijl richt zich op verandering in de wijk. Thema’s en
activiteiten variëren afhankelijk van de buurt, maar kunnen bijvoorbeeld zijn:
werkgelegenheid en onderwijs; openbare ruimte en woningen; ouderschap en zorg;
veiligheid en kwaliteit van leven.
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ACTIEPLAN BURGERPARTICIPATIE

De gemeente Den Haag wil dat bewoners meer invloed, participatie en eigendom
hebben op de fysieke en sociale omgeving van hun wijk en stad. We willen initiatieven
van bewoners faciliteren en experimenteren met nieuwe vormen van participatie om
meer (en ook andere bewoners) te betrekken bij het creëren van gemeentelijk beleid.
Het actieplan bevat verschillende pilots gericht op bewoners en buurten, maar ook
op de gemeentelijke organisatie.

OP WEG NAAR EEN DUURZAAM DEN HAAG

In 2009 is de kadernota Op weg naar een duurzaam Den Haag vastgesteld
en vervolgens de Agenda Duurzaam Den Haag 2015-2020. Het behandelt
duurzaamheid rond de thema’s energie, stedelijke ontwikkeling, mobiliteit, openbare
ruimte, internationale stad en duurzame gemeentelijke organisatie. Belangrijke
programma’s zijn klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie.
Het programma Energietransitie gaat de uitdaging aan dat in 2040 gebouwen
energieneutraal zijn. Daarvoor moeten we afscheid nemen van aardgas voor de
verwarming van gebouwen en voor 100% gebruik gaan maken van duurzame
bronnen zoals zon, wind en aardwarmte.
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PERCEPTIES VAN RESILIENCE

Naast het inventariseren van acties hebben
we ook persoonlijke inzichten verzameld
van bewoners en experts in Den Haag. Deze
belanghebbenden helpen ons met het begrijpen
van de sterke en zwakke kanten van de stad op
het gebied van veerkracht.

De City Resilience Perceptions Assessment geeft
een kwalitatief beeld van de sterktes en zwaktes zoals
waargenomen door experts met verschillende gebieden van
deskundigheid. Het gebruik van de tool heeft ons geholpen
om te begrijpen waar consensus of verschil van inzicht
bestaan over de veerkracht van de stad. Daarnaast gaf het
inzicht in overlap en samenhang in resilience onderwerpen.

•

Hoewel de inventarisatie van acties suggereerde dat
er veel acties zijn om leiderschap te bevorderen en de
betrokkenheid van gemeenschappen te bevorderen,
werden er weinig percepties genoteerd over de rol van
de stad in de betrokkenheid van de gemeenschap. Veel
belanghebbenden waren van mening dat er onvoldoende
kennis word gedeeld over best practices. Er zijn veel
lopende projecten, maar onduidelijk is of de impact
daarvan wordt geëvalueerd en of ze leiden tot een
veerkrachtiger stad.

•

Lokale identiteit en cultuur als thema’s werden regelmatig
genoemd. Veel mensen in de armere buurten van Den
Haag voelen zich niet verbonden met en hebben weinig
vertrouwen in de overheid.

•

Over het algemeen hebben mensen vertrouwen dat in
de basisbehoeften (van inwoners) in onze stad wordt
voorzien. Hoewel er minder vertrouwen is dat bij een
groeiende bevolking er voldoende passend aanbod is wat
betreft huisvesting. De groeiende bevolking betekent ook
een grotere vraag naar drinkwater, voedsel en transport.

•

Er wordt erkend dat er spanningen zijn tussen
bevolkingsgroepen en culturen in Den Haag. Een
terugkerend onderwerp was de ondermijning van onze
sociale structuren door groepen die zich afzetten tegen
bepaalde waarden en groepen. Ondermijning raakt de
sociale structuur van de stad en heeft een negatief
effect op de relatie overheid-burger en het vertrouwen
in instituties. Ondermijning kan ook bevolkingsgroepen
tegen over elkaar zetten. De komende jaren zal de aanpak
van georganiseerde ondermijnende criminaliteit veel
tijd, geld en aandacht moeten krijgen. Weerbaarheid en
aanpak ondermijning zijn sterk aan elkaar verbonden.

BEPERKINGEN
Hoewel de stakeholder perceptieanalyse een waardevolle
manier was om verschillende perspectieven te verzamelen,
vertegenwoordigen de ondervraagden tot op heden nog
maar een klein deel van alle betrokkenen in de stad. In fase II
gaan we de strategie verder ontwikkelen met meer mensen
uit de stad, zodat we in de uitvoering nog beter kunnen
aansluiten bij wat er nodig is om de veerkracht van de stad te
vergroten.
BEVINDINGEN
•
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Belanghebbenden en experts benadrukten dat
Nederlandse gezondheidsfaciliteiten over het algemeen
goed zijn. Zij merkten ook op dat er belangrijke
gezondheidsrisico’s zijn die in de toekomst mogelijk
meer problemen zullen veroorzaken, zoals armoede,
stress, eenzaamheid en uitsluiting. Uitdagingen zoals
de gevolgen van het hitte-eiland effect worden nog
onvoldoende meegenomen in de succesfactoren van
de stad. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de positieve
impact die technologische innovatie kan hebben op
gezondheid, zorg en community-building. Innovaties
hebben de potentie om de kwaliteit van leven te
verbeteren en de kloof tussen bewoners en buurten te
overbruggen.
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Groeiende verdeeldheid wordt binnen Den Haag duidelijk
ervaren, met name rond inkomensongelijkheid en sociale
segregatie. Sommige belanghebbenden vonden dat de
meeste inwoners van Den Haag weinig begrip hebben
voor hoe anderen leven en voor welke uitdagingen zij
staan.

Veel geïnterviewden zien mogelijkheden om onze
data efficiënter te gebruiken om bij te dragen aan
langetermijnplanning. We hebben veel visies met betrekking
tot onze economische impact en banen, maar ook de trend
van digitalisering zal een aanzienlijke impact hebben op onze
werkgelegenheid.

•

Belanghebbenden en experts spraken over de effecten
van klimaatverandering. Afgezien van het risico op
overstromingen en het hitte-eiland effect, zien sommige
mensen de mogelijkheid dat klimaatverandering zal leiden tot
wereldwijde voedselschaarste en grote migratiecrises waar
steden als Den Haag opgeroepen worden om hulp te bieden.
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Digitalisering van onze economie draagt bij aan
een smart Den Haag en geeft ons kansen, maar we
moeten ons ook bewust zijn van de negatieve impact
van een gedigitaliseerde stad omdat we bijvoorbeeld
kwetsbaarder worden voor cyberaanvallen. De

Wat
er

•

•

Energie

•

belanghebbenden en experts deelden dat we ons er ook van
bewust moeten zijn dat een deel van onze burgers in geval
van verdere digitalisering niet mee kan komen.

Belanghebbenden vroegen zich af of de gebruikers van
onze stad voldoende voorbereid zijn om effectief te
reageren wanneer een noodgeval onze stad treft. Zijn
ze goed genoeg voorgelicht om actie te ondernemen in
geval van nood? Hoe communiceren we?

Huisvesting

•

1 Meets basic needs
1.1[CELLRANGE]
Housing
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
1.2
Energy
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
1.3 Water
[CELLRANGE]
1.4 Food
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]

Figuur 3–2: Resilience percepties in beeld gebracht in de CRF

2 Supports livelihoods

& employment
2 Supports livelihoods
2.1 Labour
policy
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
& employment
2.2 Skills and training
[CELLRANGE]
2.1 Labour
policy
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
2.3 Livelihood support following a[CELLRANGE]
shock
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]
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SHOCKS, STRESSES EN DE IMPACT OP
ONZE ASSETS

STRESSES

Een veerkrachtige stad
begrijpt de aanwezige risico’s,
anticipeert op mogelijke risico’s
en ontwikkelt strategieën
voor de onbekende toekomst.
De kern van de definitie van
100RC voor resilience is het
holistisch bekijken van risico’s,
het begrijpen van de samenhang
tussen shocks (acute
gebeurtenissen) en stresses
(geleidelijke ontwikkelingen die
het functioneren van de stad
ondermijnen) en welke impact dat
zal hebben op de stad.
We hebben verschillende bronnen en benaderingen gebruikt om de samenhang
tussen de Haagse shocks en stresses te onderzoeken:
Het Regionale Risicoprofiel van de Veiligheidsregio Haaglanden 2017

•

Het Nationale Risicoprofiel 2016

•

Informatie opgehaald tijdens de Agenda Setting Workshop

•

Interviews en raadpleging van experts en belanghebbenden tijdens fase 1

Naast shocks en stresses hebben we ook de potentiële impact van deze
gebeurtenissen onderzocht op het functioneren van onze assets (zoals de fysieke
infrastructuur). Over het algemeen zijn de voorzieningen in onze stad in goede staat
en goed onderhouden. Een uitzondering is ons afwateringssysteem. Dit is niet
ontworpen voor de hevige regenval die in de toekomst wordt voorspeld als gevolg
van klimaatverandering.
De ligging van Den Haag aan de kust maakt ons kwetsbaar voor overstromingen.
Ondanks de perceptie van veel geïnterviewden, zijn we goed voorbereid met onze
kustverdediging. Hoewel de kans op een overstroming erg laag is, zou de impact
catastrofaal zijn. Een grootschalige overstroming zou de gehele dijkring 14 kunnen
beslaan, inclusief Haaglanden, samen met delen van Amsterdam, Utrecht en
Rotterdam. Als dit gebeurt, zal dit een enorm effect hebben op de continuïteit van
Den Haag en zal leiden tot het uitvallen van kritieke infrastructuur en economische
crisis.
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Waterbehandelingsinstallaties

Wegennetwerk







Sluizen



Openbare ruimtes



Woningen



Ziekenhuizen

Drinkwatervoorziening

Elektriciteitsopwekking

Afwateringssysteem



Communicatie infra

Kustverdediging

Shocks, stresses en de impact op onze assets

De klimaatverandering zorgt voor risico van voedselschaarste en verstoring van wereldwijde voedseltoelevering. Hoewel dit de
komende jaren waarschijnlijk geen serieus probleem voor Den Haag zal zijn, zijn we wel degelijk afhankelijk van voedsel van buiten de
regio.
Klimaatverandering is een versterker van shocks, het vergroot de kans op en de gevolgen van veel andere gebeurtenissen zoals
hittegolven, overstromingen, het hitte-eiland effect en sommige virusepidemieën. Met 700 miljoen inwoners wereldwijd die in
laaggelegen kustgebieden leven, de stijging van het waterpeil en extreme gebeurtenissen wordt ook een groei in vluchtelingen
verwacht.

Digitalisering brengt een stapsgewijze verandering met zich mee waarvan de exacte gevolgen onvoorspelbaar zijn. Hoewel we deze
verandering moeten omarmen, moeten we er ook voor zorgen dat het inwoners die moeite hebben met nieuwe opleidingen en
trainingen niet achterstelt.





Onze economie verandert snel. Het onderwijs zal mensen moeten voorbereiden zodat zij ook een baan kunnen vinden in de nieuwe
economie. De nadruk moet liggen op onderwijs voor zowel jongeren als professionals.



Om een veerkrachtige stad te worden, hebben we de gemeente nodig om te werken aan haar eigen veerkracht en de manier waarop
we in onze stad werken. Dit geldt ook voor de belanghebbenden in onze stad, interactie met onze gemeenschap en leren van experts
binnen en buiten onze stad.
Vanwege de locatie van Den Haag langs de kust is ons transportsysteem asymmetrisch en heeft de stad geen rondweg. Dit kan
de gevolgen van shocks vergroten omdat evacuatie wordt belemmerd. Bovendien hebben sommige armere delen van de stad een
relatief slechte toegang tot het openbaar vervoer.

 

Vanwege de groeiende bevolking wordt het verkeer drukker en de ruimte in de stad steeds schaarser. De drinkwatervoorziening komt
ook onder druk te staan.







Er is een tweedeling tussen arm en rijk. Deze ongelijkheden zijn fysiek zichtbaar tussen westelijke en oostelijke stadsdelen van Den
Haag en dragen bij aan verschillen in gezondheid en welzijn van de inwoners.

 

 

Segregatie betekent het gescheiden leven van verschillende culturele en sociale groepen. Dit kan leiden tot polarisatie waarbij
groepen tegenover elkaar staan. Een onduidelijke lokale identiteit kan bijdragen aan dit probleem samen met taalbarrières, die
onbedoelde gevoelens van discriminatie kunnen veroorzaken.
Ondermijning raakt de sociale structuur van de stad en heeft een negatief effect op de relatie overheid-burger en het vertrouwen in
instituties. Ondermijning kan ook bevolkingsgroepen tegen over elkaar zetten. De komende jaren zal de aanpak van georganiseerde
ondermijnende criminaliteit veel tijd geld en aandacht moeten krijgen. Weerbaarheid en de aanpak van ondermijning zijn sterk aan
elkaar verbonden.
Met een werkloosheid van 9,4% heeft Den Haag het op één na hoogste werkloosheidspercentage van de G4-steden. Hoewel
er sprake is van een algemene groei van de werkgelegenheid in Den Haag, kan automatisering gevolgen hebben voor onze
beroepsbevolking.

Gezondheid is een uitdaging voor Den Haag, met de vergrijzing van de bevolking en de toename van chronische ziekten en
psychische problematiek. Chronische ziekten treffen mensen op een steeds jongere leeftijd. Gezondheidsproblemen hangen samen
met sociaaleconomische ongelijkheden tussen rijkere en armere gebieden. De kosten van de gezondheidszorg blijven toenemen.
Een cyberaanval kan grote impact hebben op de vitale infrastructuur in onze stad. Omdat Den Haag de nationale overheid,
rechtbanken, tribunalen en internationale organisaties huisvest, kan de schade aanzienlijk zijn. Cyberdreigingen kunnen ook invloed
hebben op onze kleine en middelgrote bedrijven en de financiële activa van onze burgers.







  

Bij maatschappelijke onrust liggen er veelal één of meerdere incidenten aan ten grondslag die heftige reacties veroorzaken bij
burgers, in de (sociale) media of in de politiek. Deze reacties kunnen zowel gericht zijn op een persoon (of object) als op instanties
(zowel privaat als publieks) en op ‘fenomenen’ (besluiten van de overheid). Deze worden gevoed door onderliggende maatschappelijke
problemen waarvoor uiteindelijk de incidenten symbool staan. Deze onrust kan zich uiteindelijk uiten door het optreden van massale
danwel ernstige aantastingen van de openbare orde (demonstraties en uiteindelijk rellen).
Een ernstige storing, zoals een stroomstoring, zou grote gevolgen hebben voor onze telecommunicatie en ICT, en dus invloed
hebben op de continuïteit van bestuur en regionale ondersteuning, zeker bij langere storingen.

De grote bevolkingsdichtheid en bevolkingssamenstelling (vergrijzing en culturele samenstelling) maakt Haaglanden kwetsbaar
voor bedreigingen van de volksgezondheid. De bestrijding van infectieziekten is in orde, maar de toenemende multiresistentie voor
antibiotica en de kans op gemuteerd influenzavirus zijn belangrijke risico’s.

Er is sprake van een complex dreigingsbeeld, waarbij diverse actoren (terroristische organisaties, transnationale netwerken,
kleinschalige cellen en eenlingen) zowel klein- als grootschalige aanslagen kunnen plegen. Naast de jihadistische dreiging is er ook
aandacht voor de dreiging vanuit links- en rechtsextremisme.
Met de aanwezigheid van vele nationale en internationale organisaties, het bestuurlijke centrum van Nederland en het centrum van de
internationale vrede en recht zijn de risico’s met betrekking tot terrorisme van belang voor deze regio.

DEN HAAG







Extreme regenval of perioden van langdurige hitte komen steeds vaker voor in onze stad. Vanwege groeiende kwetsbare groepen
zoals ouderen zal de impact van extreem weer vergroten.
Een grootschalige overstroming van een rivier of vanuit de zee die de gehele dijkring 14 bestrijken, inclusief regio Haaglanden. Een
overstroming heeft grote gevolgen voor onze stad. Hierbij is ook een risico op infectieziekten.
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Er zijn vier Discovery Areas
geïdentificeerd. In fase II
zullen werkgroepen deze
Disovery Areas nader
verkennen.
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DISCOVERY AREAS

In Fase I is een momentopname gemaakt van de huidige staat
van veerkracht van de stad. In fase II zullen vier Discovery
Areas verder geanalyseerd en uitgewerkt worden. Het
opstellen van deze PRA heeft de CRO en haar team geholpen
om activiteiten en middelen te identificeren waarop kan
worden voortgebouwd, hiaten en problemen te ontdekken
die verder moeten worden bestudeerd, en te bepalen waar
shocks, stresses, systemen en bestuursstructuren met
elkaar samenhangen.
De PRA is niet volledig, maar moet worden gezien als
een hulpmiddel om complexe gegevens en inzichten
te interpreteren. De Discovery Areas maken duidelijk
dat het Resilience programma agenda’s verbindt zoals
aanpassing aan klimaatverandering, energietransitie,
economische ontwikkeling, vermindering van rampenrisico’s,
cyberveiligheid, biodiversiteit, rechtvaardigheid, duurzame
ontwikkeling en armoedebestrijding.
HOE ZIJN WE TOT DEZE DISCOVERY AREAS GEKOMEN?
Na uitgebreid literatuuronderzoek, desk research, workshops
en interviews hebben we een aantal terugkerende thema’s
vastgesteld, ieder met een combinatie van uitdagingen
en kansen. De door ons gekozen Discovery Areas
omvatten al deze thema’s. Door deze Discovery Areas te
verkennen, kunnen we nieuwe vormen van samenwerking
in verschillende sectoren aangaan, nieuwe initiatieven
ontwikkelen en voortbouwen op bestaande.
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RESILIENCE THEMA’S

VERSTORING OPENBARE ORDE
INCLUSIEF ONDERWIJS EN
CAPACITEITSOPBOUW
ARMOEDE EN ONGELIJKHEID
SEGREGATIE, POLARISATIE EN
SOCIALE COHESIE
ONDERMIJNING VAN DE
SAMENLEVING / IDEOLOGIE
GEZONDHEIDSVERSCHILLEN
LOKALE VOEDSELVOORZIENING
KLIMAATVERANDERING
VERSTORING VAN VITALE
DIENSTEN
GEVOLGEN VAN EXTREEM WEER
OVERSTROMING
BEPERKINGEN IN HET
WEGENNETWERK
GROEIENDE BEVOLKING
BEDREIGING VOLKSGEZONDHEID
CYBERAANVAL
DIGITALISERING EN NIEUWE
TECHNOLOGIE
WERKLOOSHEID

LEIDERSCHAP EN EFFECTIEF
MANAGEMENT

60

PHASE 1 PRA

DEN HAAG

LEIDENDE UITGANGSPUNTEN
INNOVATIEF GEBRUIK
INNOVATIEVE
ZELFREDZAAMHEID VAN
VAN DATA
FINANCIERINGSTOOLS
GEMEENSCHAPPEN
VOOR VEERKRACHT

EEN WENDBARE EN KLIMAATBESTENDIGE
STAD

EEN DIGITAAL VEILIGE STAD DIE KLAAR IS
VOOR DE NIEUWE ECONOMIE

DISCOVERY AREAS

EEN INCLUSIEVE, STERKE EN RECHTVAARDIGE
STAD

EEN VEERKRACHTIGE MANIER VAN
WERKEN EN COMMUICEREN
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GEEN ARMOEDE

GEEN HONGER

GOEDE
GEZONDHEID
EN WELZIJN

KWALITEITS ONDERWIJS

GENDER GELIJKHEID

ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

EEN INCLUSIEVE, STERKE EN RECHTVAARDIGE STAD

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze
internationale reputatie voor vrede, gerechtigheid
en veiligheid ook het dagelijks leven in Den Haag
weerspiegelt?
BESCHRIJVING
Den Haag staat bekend om het bevorderen van vrede, recht
en veiligheid over de hele wereld. Onze eigen stad wordt
echter gekenmerkt door verschillen tussen buurten op
gebieden als inkomen, gezondheid, kwaliteit van woningen,
veiligheid en betaalbaarheid. Een aantal van onze burgers blijft
achter - hun dagelijkse leven wordt niet gekenmerkt door de
sociale rechtvaardigheid en de gelijke kansen waar onze stad
internationaal voor pleit.

VERKENNENDE VRAGEN
•
•
•

Deze discovery area gaat de economische, gedrags-, fysieke en
•
ruimtelijke factoren onderzoeken die bijdragen aan veiligheid,
gezondheid en welvaart. Onderzocht worden de mogelijkheden
•
voor meer gelijke kansen voor een nieuwe generatie van onze
inwoners. Een belangrijk onderdeel hiervan is het begrijpen hoe
•
we burgers beter in staat kunnen stellen om voor zichzelf en
voor elkaars gezondheid, welvaart en veiligheid te zorgen.
UITDAGINGEN
•
Verstoring van de openbare orde
•
Inclusief onderwijs en capaciteitsopbouw
•
Armoede en sociaal-economische ongelijkheid
•
Segregatie, polarisatie en sociale cohesie
•
Ondermijning van de samenleving/ideologie
•
Gezondheidsverschillen

•

Welke factoren leiden tot geïsoleerde gemeenschappen
of individuen in onze samenleving en hoe kan de
Resilience aanpak worden gebruikt om dit aan te pakken?
Wat moeten we doen om inwoners te bereiken die zich
buitengesloten voelen van onze samenleving?
Hoe vinden we de juiste balans tussen enerzijds het
steunen van burgers (bijvoorbeeld op het gebied van
inkomen, huisvesting, gezondheid) en anderzijds het
stimuleren van de zelfredzaamheid van burgers?
Hoe verbinden we mensen in buurten en tussen buurten
om de sociale cohesie in onze stad te verbeteren?
Hoe kan de gemeente bijdragen aan onderwijs dat
iedereen gelijke kansen biedt?
Welke factoren verhogen de levenskwaliteit voor de
vergrijzende bevolking? Hoe kunnen we deze factoren
behouden en verbeteren? Hoe kan huisvesting beter
worden afgestemd op de huisvestingsbehoefte?
Wat kan de metropoolregio bijdragen aan een meer
inclusieve stad?

KANSEN
•
Bouwen aan een positievere kijk op diversiteit in Den Haag
•
Het vertrouwen in de overheid verbeteren en de kloof
overbruggen om de ‘boze burger’ te bereiken
•
Onze stad heeft een aanpak ontwikkeld om terrorisme
tegen te gaan - dit programma kan ons leren bij de
benadering van de andere uitdagingen
•
Groeiende zelforganisatie van initiatieven in buurten
•
Bouw voort op bewezen bestaande initiatieven en ontwikkel
een verbinding tussen deze initiatieven zoals Impact City en
Social Club Den Haag
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SCHOON
WATER EN
SANITAIR

BETAALBAREEN
DUURZAME
ENERGIE

INDUSTRIE,
INNOVATIE EN
INFRASTRUCTUUR

KLIMAATACTIE

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE EN
PRODUCTIE

LEVEN IN HET
WATER

EEN WENDBARE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Hoe kunnen we systemen creëren die aan onze
behoeften voldoen, ook bij acute gevaren en
klimaatverandering. Hoe zorgen we dat onze
inwoners bestand zijn tegen ontwrichting ?
BESCHRIJVING

VERKENNENDE VRAGEN

Klimaatverandering heeft niet alleen gevolgen voor onze stad
(toename van de kans op overstromingen, zware regenval, hitte- •
eiland effect), maar zal ook elders in de wereld voor uitdagingen
zorgen. Verwacht wordt dat klimaatverandering gevolgen
zal hebben voor de wereldwijde voedselzekerheid, en dat de
wereldwijde stroom van migratie als gevolg van klimaatrisico’s •
zal toenemen. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat onze
kritieke infrastructuur is voorbereid op een breed scala aan
bedreigingen, en dat we beter begrijpen hoe een falend systeem
•
(andere delen van) onze stedelijke systemen beïnvloedt. We
moeten ook erkennen dat, ondanks onze inspanningen om uitval
te voorkomen, er verstoringen kunnen optreden. Hoe kunnen we •
onze burgers het beste voorbereiden zodat ze dan weten wat ze
moeten doen?
UITDAGINGEN
•
Lokale voedselvoorziening
•
Klimaatverandering
•
Verstoring van vitale diensten
•
Gevolgen van extreem weer
•
Overstroming
•
Beperkingen in het wegennetwerk
•
Groeiende bevolking
•
Bedreiging volksgezondheid

•
•
•

KANSEN
•
•
Expertise van Nederland en Den Haag op het gebied van
kustverdediging en waterbeheer
•
Stadslandbouw, verdere ontwikkeling
•
•
Deel uitmaken van de Driving Innovation in Crisis
Management voor de Europese Resilience-project
(DRIVER+) van de EU
•
Expertise in Nederland (Westland, Wageningen) op hightech
en duurzame land- en tuinbouw
•
Toepassen van een Resilience scan op nieuwe
ontwikkelingen, zoals de proposities van: ‘’Stad in Transitie’’
(Central Innovation District, Scheveningen, Nieuwe
Generatie Stadswijken)
•
Ontwikkel een sterke verbinding met de nieuwe
“Omgevingswet”

DEN HAAG

Hoe werken we aan een stad met meer groen en blauw
(water) die gezondere en meer welvarende levensstijlen
ondersteunt, zelfs als we onze stad verder verdichten om
de bevolkingsgroei op te vangen?
Hoe zorgen we ervoor dat de groei van onze stad
en stedelijke ontwikkeling hand in hand gaan met
verbeteringen op landelijk niveau en levering van vitale
diensten?
Hoe ontwikkelen we kennis over de cascade effecten van
vitale infrastructuur en de impact op onze stad en regio?
63% van de grond van Den Haag is in privébezit.
Hoe betrekken en motiveren we onze inwoners om
maatregelen te nemen die de negatieve effecten van
klimaatverandering zo klein mogelijk houden?
Hoe kunnen we onze burgers ondersteunen om beter
voorbereid te zijn op noodsituaties?
Hoe zorgen we ervoor dat investeringen in vitale
infrastructuur andere ontwikkelingen en/of inwoners ten
goede komen?
Effecten van groei en impact van klimaatverandering
kunnen leiden tot wereldwijde voedselschaarste.
Hoe bouwen we meer veiligheid en veerkracht in het
voedselsysteem van Den Haag? Welke benaderingen
(bijvoorbeeld lokale voedselproductie, stadslandbouw)
leveren de beste resultaten op?
Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat ons werk
met betrekking tot klimaatverandering bijdraagt aan
sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling?
Hoe kunnen we de snelheid waarmee we overschakelen
naar meer duurzame vormen van energie verhogen
en hierin samen optrekken met het Programma
Energietransitie?
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EERLIJK WERK EN
ECONOMISCHE
GROEI

ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

DUURZAME
STEDEN EN

GEMEENSCHAPPEN

EEN DIGITAAL VEILIGE STAD DIE KLAAR IS VOOR DE NIEUWE
ECONOMIE

Hoe kunnen we verder digitaliseren en
ondertussen beschermd blijven tegen
ontwrichting? Hoe zorgen we dat nieuwe
economische sectoren voordelen bieden voor alle
mensen in Den Haag?
BESCHRIJVING
Nieuwe technologie, innovaties en verdergaande
digitalisering veranderen onze economie. Hoe kunnen
we de nieuwe economie in ons voordeel gebruiken, zodat
investeringen in onze stad kansen biedt voor iedereen en
tegelijkertijd de bestaande ongelijkheden aanpakt?
De digitalisering van onze samenleving draagt ook bij aan een
verdere kwetsbaarheid voor aanvallen op onze systemen:
onze vitale infrastructuur en data in onze stad. Dat heeft
invloed op alle bedrijven en inwoners. Aangezien Den Haag
gastheer is van de nationale overheid en internationale
organisaties, is de potentiële impact van een cyberaanval
groter. Hoe kunnen we de expertise op dit gebied gebruiken
om beter voorbereid te zijn? Als we vooroplopen, kunnen we
deze expertise wereldwijd delen.
UITDAGINGEN
•
Cyber aanval
•
Digitalisering / nieuwe technologie
•
Werkloosheid
KANSEN
•
Gebruik expertise bij kennisinstellingen en The Hague
Security Delta om een slimmere stad te worden en dit te
delen in het 100RC-netwerk
•
Ontwikkel verbindingen met het Smart The Hague
Program en de Rotterdamse initiatieven rond Cyber
Resilience
•
Bouw voort op bewezen bestaande initiatieven en
ontwikkel een verbinding tussen deze initiatieven
zoals Impact City, Social Club Den Haag en Startup in
residence.
•
Gebruik het Legal Delta-initiatief om de juridische sector
in Den Haag verder te ontwikkelen en deze te koppelen
aan de digitale revolutie.
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VERKENNENDE VRAGEN
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Hoe zorgen we ervoor dat de economische groei van
onze stad de kansen op werk voor onze inwoners
vergroot?
Hoe zorgen we ervoor dat veranderingen in
onze economie er niet voor zorgen dat burgers
basisbehoeftes missen (voedsel, huisvesting en
gezondheidszorg), en dat de druk op de planeet en
natuurlijke systemen toeneemt.
Hoe kunnen we nieuwe technologieën omarmen om het
functioneren van onze stad te verbeteren?
Hoe zorgen we ervoor dat digitalisering bijdraagt aan
een veiligere stad waar bedrijven, overheden en andere
instellingen minder kwetsbaar zijn voor verstoringen?
Hoe bereiden we onze burgers voor op de kansen en
uitdagingen die nieuwe technologie en digitalisering met
zich mee kunnen brengen?
Hoe maximaliseren we de onderwijscapaciteit van onze
universiteiten en scholen om op tijd lokale capaciteit
op te bouwen om technologische veranderingen te
omarmen?
Hoe kunnen digitalisering en andere maatschappelijke
trends fundamenteel onze benadering van het onderwijs
veranderen?
Welke onderwijs- en opleidingsmodellen stellen onze
burgers (jongeren als belangrijke groep) in staat om als
probleem-oplossers en innovatoren de banen van de
toekomst te creëren?
Hoe kunnen we de expertise van The Hague Security
Delta beter verbinden met de expertise voor Den Haag?
Welke opkomende toekomstige economische sectoren
zouden prioriteit moeten krijgen?

DEN HAAG

PARTNERSCHAP
OM

DOELSTELLINGEN
TE BEREIKEN

EEN VEERKRACHTIGE MANIER VAN WERKEN

Hoe integreren we de principes van het Resiliencedenken in de processen van de stad, stimuleren
we nieuwe samenwerking en ondersteunen we
initiatieven van onze inwoners?
BESCHRIJVING
Complexe maatschappelijke problemen vragen om complexe
oplossingen die verschillende disciplines doorkruisen.
De succesvolle stad die we vandaag hebben, hebben
we mede te danken aan onze organisatiestructuren. De
nieuwe uitdagingen waar we voor staan vragen om nieuwe
structuren. Dat geldt ook voor de manier waarop we
samenwerken met alle belanghebbenden in de stad.
Maatschappelijke problemen kunnen niet door één
organisatie worden opgelost. We investeren in middelen voor
collectief leiderschap; leiderschapsnetwerken die de grenzen
van individuele organisaties overschrijden. We werken samen
met de Universiteit van Leiden aan een onderzoek: het
project Leadership Crossing Boundaries zoekt stakeholders
en organisaties rond drie leiderschapsthema’s. Het doel is
om veerkrachtige en adaptieve leiderschapsnetwerken op
te zetten en de belangrijkste ingrediënten van succesvolle
bestuurlijke programma’s te onderzoeken.
UITDAGINGEN
•
Leiderschap en effectief management

VERKENNENDE VRAGEN
•
•
•
•

•
•

Hoe kunnen we meer samenwerking mogelijk maken en
good practices rond stedelijke weerbaarheid delen?
Hoe kunnen we initiatieven uit de stad om de veerkracht
te vergroten aanmoedigen en belonen?
Hoe kunnen we meer met lokale netwerken in contact
komen om diverse geluiden te horen en zinvolle input
voor de besluitvorming te verzamelen?
Welke informatie en benaderingen zijn nodig om de
businesscase voor investeringen in veerkracht te
maken binnen de gemeente en bij andere instellingen
in Den Haag? Hoe kunnen we de Resilience-winst van
bestaande projecten vergroten?
Wat kunnen we leren van andere organisaties en
steden om ons te helpen Resilience te integreren in de
besluitvormingsprocessen van de gemeente Den Haag?
Welke structuren en middelen in de stad zijn nodig om de
Resilience Strategie van Den Haag te implementeren en
ervoor te zorgen dat we een flexibele organisatie zijn die
complexe uitdagingen aankan?

KANSEN
•
Het creëren van een veerkrachtige beweging,
veerkrachtige mensen
•
Ontwikkel een initiatief waarbij mensen zich willen
aansluiten
•
Neem resilience in ogenschouw bij het vormgeven van
nieuwe initiatieven, zoals de ontwikkelingen in het Central
Innovation District en kustontwikkeling
•
Ontwikkel programma’s met Resilience-centra aan
de Universiteit van Leiden en TU Delft, kijkend naar
veerkracht in Den Haag door middel van geïntegreerde
onderzoeksprojecten.
DEN HAAG
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LEIDENDE UITGANGSPUNTEN

Naast de vier Discovery Areas zijn er drie
uitgangspunten die de basis vormen voor
onze manier van werken en de aard van de
door ons gezochte interventies

INNOVATIEF GEBRUIK VAN DATA

INNOVATIEVE FINANCIERINGSTOOLS
VOOR VEERKRACHT

Hoe kunnen we data in onze stad gebruiken om uitdagingen
aan te gaan en een beter overzicht te krijgen van alle
initiatieven in onze stad?

Hoe gebruiken we bestaande en nieuwe financieringstools en
benaderingen om de uitdagingen en kansen van de 21e eeuw
aan te gaan?

Het gebruik van robuuste data voor de dagelijkse
besluitvorming, monitoring en impactmeting is van
fundamenteel belang bij het implementeren van een
holistische strategie voor de stad. Het is belangrijk om de
‘stad als een platform’ te begrijpen. Databeheer, -analyse,
-creatie en -visualisatie zijn cruciaal in de kern van de aanpak.
Er zijn verschillende belanghebbenden in Den Haag met
eigen data voor hun eigen werkterrein (van universiteiten
en dienstverleners tot bedrijfsverenigingen). Helaas missen
veel van deze datasets consistentie en systematisering
of zijn ze niet toegankelijk vanwege wantrouwen tussen
de verschillende partijen. We moeten kijken naar het
gezamenlijke belang van het delen van data en beginnen
met het ontwikkelen van een model met informatie van
verschillende belanghebbenden. Het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) Urban Data Centre in Den Haag kan een
leidende rol spelen in dit proces, evenals de The Hague
Humanity Hub, waar het UNOCHA Data Center en het World
Resources Institute gevestigd zijn.

Voor elk innovatief project of initiatief is nieuw denken vereist
over toegang tot duurzame financiële tools en middelen.
Onze veerkracht hangt af van het vermogen om onze
afstemming op een onbekende en complexe toekomst
betrouwbaar te financieren. Dit thema onderzoekt nieuwe
manieren om risicoreductie te bekostigen en het best
mogelijke resilience-dividend te behalen.
2040 ambitie: Den Haag heeft de capaciteit, middelen en
expertise om verschillende vormen van financiering te
gebruiken voor het implementeren van projecten.

2040 ambitie: Den Haag gebruikt één model om
investeringen te monitoren, burgers te informeren over
beslissingen, zich voor te bereiden op shocks en stresses en
te innoveren.
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ZELFREDZAAMHEID VAN
GEMEENSCHAPPEN

Hoe zorgen we ervoor dat onze burgers goed voorbereid zijn
op noodsituaties en hoe ze daar mee moeten omgaan?
De veerkracht van onze stad hangt voor een groot deel af
van de zelfredzaamheid en veerkracht van onze mensen. Als
onze mensen richtlijnen hebben om te handelen in geval van
een noodsituatie, zorgen we ervoor dat de impact op de lange
termijn minder negatief is.
2040 aspiratie: De burgers van Den Haag hebben de
middelen en capaciteit om in geval van nood te kunnen
reageren en meer zelfredzaam zijn.

DEN HAAG
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DEN HAAG
100 RESILIENT CITIES

68

PHASE 1 PRA

DEN HAAG

05

VOLGENDE STAPPEN

DEN HAAG

PHASE 1 PRA

69

Voor alle Discovery Areas
zullen werkgroepen analyses
uitvoeren om nieuwe kennis
te vergaren en kansen
te identificeren voor de
Resilience Strategie. De
inwoners van Den Haag
en andere stakeholders
zullen worden betrokken
bij de ontwikkeling van
de strategie. Den Haag
kan daarbij profiteren van
de expertise van 100RC
platformpartners.
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DEN HAAG

05

VOLGENDE STAPPEN

Het doel van Fase I van de ontwikkeling van de Resilience Strategie
was om de huidige staat van de veerkracht van Den Haag te
onderzoeken, en daarmee de basis te leggen voor het verkennen van
nieuwe benaderingen. Het identificeren van Resilience-uitdagingen
en -kansen stelde het team in staat Discovery Areas te benoemen
die de Resilience Strategie zullen bepalen.
Om de vragen bij de Discovery Areas om te zetten in uitvoerbare
projecten, programma’s en initiatieven, zal Fase II van het
strategieontwikkelingsproces bestaan uit gericht onderzoek en
het genereren van ideeën door lokale, nationale en internationale
experts en het samenvoegen van ideeën tot een coherente en
uitvoerbare strategie. Er worden werkgroepen gevormd rond de
vier Discovery Areas om specifieke hiaten in de dienstverlening en
de kansen om projecten te realiseren te analyseren. We zullen de
ervaring van platformpartners van 100RC gebruiken om te werken
aan geavanceerde analyses, die bijdragen aan implementeerbare
projecten.

DISCOVERY AREAS

DEN HAAG
RESILIENCE STRATEGY

Essentieel voor een veerkrachtig Den Haag zijn onze inwoners.
Publieke participatie staat centraal in onze aanpak, waarbij burgers
worden uitgenodigd om mee te denken én mee te doen. We gaan op
zoek naar nieuwe acties en ideeën, maar bouwen ook voort op acties
die al in gang zijn gezet. We gaan de ideeën van de steden in het
100RC-netwerk gebruiken om met nieuwe vormen van participatie
de betrokkenheid in onze hele stad te vergroten.
We realiseren ons ook dat de vele shocks en stresses die Den Haag
bedreigen politieke en juridische grenzen overschrijden. Daarom
willen we actief samenwerken met Rotterdam en de regio om
coördinatie en planning te verbeteren in de MRDH en te zorgen voor
wederzijdse voordelen. Verbinding met Roadmap Next Economy en
andere bestaande regionale benaderingen is van cruciaal belang.

DEN HAAG

PROJECTEN + INITIATIEVEN
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RESILIENT THE HAGUE ADVISORY COMMITTEE

TIJDENS FASE II ZAL HET RESILIENT
THE HAGUE ADVISORY COMMITTEE
(‘DE COMMISSIE’) STRATEGISCH
ADVIES VERSTREKKEN AAN
HET RESILIENT THE HAGUE
PROGRAMMA EN DE CRO. DE LEDEN
VAN DE COMMISSIE GAAN DE
BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN EN
PROJECTPLANNEN BEOORDELEN
EN ADVIES GEVEN VOOR DE
ONTWIKKELING EN UITVOERING
VAN EEN GRONDIGE EN EFFECTIEVE
RESILIENCE STRATEGIE VOOR DEN
HAAG. ZE ZULLEN LEIDERSCHAP
EN VISIE BIEDEN OM DEN HAAG
WERELDWIJD EEN INSPIREREND
VOORBEELD VAN STEDELIJKE
WEERBAARHEID TE MAKEN.
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Naam

Positie

Pauline Krikke

Burgemeester van Den Haag

Maarten van Aalst

Directeur Red Cross Red Crescent Climate Centre

Mohamed el Achkar

Directeur Dienst Publiekszaken, gemeente Den Haag

Karin van Dreven

Directeur Haag Wonen

Wim Drossaert

Directeur Dunea

Marijn Fraanje

Chief Information Officer, gemeente Den Haag

Anne-Marie Hitipeuw

Chief Resilience Officer, gemeente Den Haag

Esther Lieben

Commandant van de Brandweer Haaglanden

Marc van der Linden

CEO Stedin

Paul van Musscher

Politiechef Den Haag

Henk Ovink

Speciale gezant voor internationale wateraangelegenheden

Kim Putters

Directeur Sociaal Cultureel Planbureau

Koen de Snoo

Plaatsvervangend gemeentesecretaris gemeente Den Haag

Hans van der Vet

Directeur Directie Veiligheid, gemeente Den Haag
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DRAAG BIJ AAN HET RESILIENCE PROGRAMMA

De resilience-uitdagingen van Den Haag
zijn complex en kunnen zelfs bedreigend
overkomen. Maar door samen na te denken
over onze shocks en stresses, middelen en
kansen, kunnen we er voor zorgen dat Den
Haag een aantrekkelijke en veilige stad is om
te wonen, werken en recreëren, nu en in de
toekomst. Dit is pas het begin van de reis van
Den Haag met 100 Resilient Cities. We gaan een
strategie ontwikkelen met duidelijke acties en
de implementatie daarvan gaan we voortdurend
meten en evalueren.
Het Resilient Den Haag team bedankt de
mensen die tot nu toe met ons hebben
meegewerkt en we nodigen iedereen van harte
uit om onze inspanningen te blijven steunen om
van Den Haag een veerkrachtige stad te maken!

Voor meer informatie of vragen kunt u een e-mail sturen naar: resilience@denhaag.nl
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AGENDA SETTING WORKSHOP
Introductie
van het 100RCnetwerk

Dec ‘16

Den Haag treedt
toe tot het 100RCnetwerk

Agenda Setting
Workshop Report

Mei ‘16

CRO benoemd

PRELIMINARY RESILIENCE ASSESSMENT

Stadsprofiel

Actie
inventarisatie

Perceptieanalyse

Vormen van
werkgroepen

Ma ‘18

Nov ‘18

Dec ‘18

Shocks,
stresses en
impact op onze
assests

Jul ‘17

Discovery Areas

Preliminary
Resilience
Assessment

Maatwerk aanpak
voor fase 2

Feb ‘18

RESILIENCE STRATEGIE

Resilience
Strategie

Strategische
hierarchie

Kansenanalyse

Cross-Discovery
Area analyse

Discovery Area
diagnostiek

Jul ‘18

IMPLEMENTATIE STRATEGIE

Institutionalisering
van de aanpak

Vatstellen
prioriteiten
gemeenschappelijke
activiteiten

Jaarlijkse
actieplannen

Figuur 5–1: Den Haag Resilience Journey
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STEDELIJKE VEERKRACHT

Is de capaciteit van mensen, netwerken,
instituten, bedrijven en systemen in een stad
om te overleven, zich aan te passen en te
groeien ongeacht de ‘shocks’ en ‘stresses’
waarmee ze geconfronteerd worden.

100RC werkt samen met steden over de
hele wereld om hen beter bestand te maken
tegen de sociale, economische en fysieke
uitdagingen die belangrijker worden in de 21e
eeuw.

Waarom zou je wachten…. verbeter je veerkracht nu!
Voor aanvullende informatie, stuur een email naar: resilience@denhaag.nl

@RESILIENTHAGUE

