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Inleiding
In deze presentatie vindt u de uitvoeringsagenda van de gebiedsontwikkeling Plaspoelpolder: een
overzicht van concrete acties en ideeën die invulling geven aan de behoeften en wensen van de
daadwerkelijke gebruikers van de Plaspoelpolder.

De uitvoeringsagenda geeft niet alleen een coherent inzicht, maar is ook een instrument om te kunnen
prioriteren, te ontdekken waar er kansen liggen om zaken samen op te pakken en te constateren of er
iets mist. Alles om het gebied aantrekkelijk, gezond en bruisend te laten zijn.
Om voor ondernemers, bedrijven, werknemers, bezoekers en bewoners een toekomstbestendig en
modern kennis- en werklandschap te realiseren, zetten wij in op vier strategische thema’s:
gebiedsontwikkeling & positionering, bereikbaarheid & mobiliteit. werkgelegenheid & onderwijs, en
groen & duurzaamheid. Deze thema’s zijn van belang voor de gebruikers van het gebied en liggen in de
invloedssfeer van de gemeente.
Een cruciale stakeholder is de groep eigenaar ondernemers en investeerders. Zij besluiten of ze hun
pand mooier, groener en energieneutraal maken. Zij trekken ook andere investeerders aan. We zullen
hen nauw betrekken bij het realiseren van deze agenda.
De uitvoeringsagenda geeft duidelijkheid wanneer bepaalde projecten in gang worden gezet. De
tweejarige planning met een meerjarige doorblik wordt bepaald door de volgordelijkheid van projecten
en afspraken met derde partijen. Bij (her)prioritering van projecten moeten de behoeften van de
gebruikers leidend zijn.
Het doel is duidelijk: een toekomstbestendig en modern kennis- en werklandschap, waarin werken,
leren, ontspannen en wonen met elkaar samen gaan, in een dynamische, gezonde en groene omgeving.
Daar gaan we voor! Doet u mee?
Armand van de Laar
Wethouder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer

Toekomstvisie Plaspoelpolder
De uitvoeringsagenda bouwt voort op de toekomstvisie uit 2017

Speerpunten visie
1. Volwaardig onderdeel van Rijswijk laten zijn
2. Een sterk verblijfsklimaat creëren
3. Stimuleren werkgelegenheid en onderwijs
4. Groen toevoegen en verduurzamen door
onder andere energietransitie
5. Specifieke kwaliteiten en verblijfsmilieus
versterken
6. Bereikbaarheid waarborgen: benutten van de
goede ligging en de perfecte ontsluiting

Verschillende onderdelen
De uitvoeringsagenda is uit onderdelen opgebouwd:
Onderdeel

Beschrijving

1. Doel

Kernachtige beschrijving van onze missie in de Plaspoelpolder

2. Gebruikers

De gebruikers staan centraal. Alles actie en initiatieven moeten tegemoetkomen aan
hun taak en behoefte in het gebied, zoals geld verdienen, leren, werken of
ontspannen. Alles wat daarbij komt kijken is relevant, zoals een parkeerplaats vinden,
bezoekers kunnen ontvangen, een pauzerondje kunnen lopen. Er is een
inventarisatie gemaakt van de belangrijkste behoeften van gebruikers die hen in staat
stelt het doel te realiseren waarvoor ze in de Plaspoelpolder zijn.

3. Strategische
thema’s

Uit de behoeften van gebruikers kunnen strategische thema’s worden afgeleid. Deze
geven weer op welke onderwerpen en domeinen de focus ligt. De thema’s zijn
uitgewerkt in een aantal doelen.

4. Projecten

Uiteindelijk worden er heel veel projecten uitgevoerd. Projecten hebben een duidelijke
afbakening in scope, budget en tijd. Het overzicht geeft de samenhang weer en van
een individueel project kan je op deze manier altijd het uiteindelijk doel herkennen.

5. Instrumenten

In het overzicht bestaat ‘instrumenten’ uit twee zaken: hetgeen er al is (‘bestaand’) en
nieuwe ideeën. Het betreft beleid, convenanten of inzet van personeel in een
bepaalde rol. Anders dan projecten worden deze instrumenten doorlopend ingezet.

Er zijn ook ideeën die nog helemaal niet uitgewerkt zijn of nog niet eens een begin
van is gemaakt, zoals een marketing board of een Energy hub. Een
uitvoeringsprogramma is een dynamisch project. Ideeën zijn belangrijk om bij te
houden en kunnen aangevuld of afgevoerd worden.

We doen het voor de gebruikers

Medewerkers
Bezoekers
(zakelijk en leisure)

Ondernemers, bedrijven
en organisaties

Bewoners
Planten en dieren

Sleutelfiguren: ondernemers en
vastgoedeigenaren

(Eigenaar-) ondernemers

Ze zijn cruciaal want..
➢ Zij trekken huurders, klanten,
bezoekers en andere
investeerders aan
➢ Zij zijn ambassadeurs van het
gebied
➢ Zij geven aan hoe ze willen dat
het gebied eruit ziet
➢ Zij investeren in het gebied en
brengen het geld mee
➢ Zij besluiten hun pand en
omgeving te vergroenen
➢ Zij besluiten om hun pand
energiezuinig te maken

Investeerders / verhuurders

Wat hebben ze nodig?

Wat hebben ze nodig?

•

•

•
•
•

•

Duidelijkheid over wat er kan met het
pand
Adequate dienstverlening, soepel bij
veranderingen en aanvragen
Mogelijkheden om uit te breiden en af
te schalen
Soms hulp bij verduurzaming pand
(informatie, expertise, subsidie)
Schoon, heel en veilig gebied voor de
medewerkers

•
•
•

Duidelijkheid over wat er kan met het
pand
Aantrekkelijk imago van het gebied
zodat ze huurders kunnen aantrekken
Lange termijn perspectief: gebied blijft
aantrekkelijk en investering rendabel
Adequate dienstverlening op gebied
van Ruimtelijke Ordening

Een toekomstbestendig en modern kennis- en werklandschap, waarin werken, leren, ontspannen en wonen met elkaar samen gaan,
in een dynamische, gezonde en groene omgeving.

Projecten

Strategische thema’s

Gebruikers

Ondernemers, bedrijven
en organisaties
• Bereikbaarheid (auto, fiets, OV en
parkeren)
• Digitale bereikbaarheid
• Goed pand, liefst duurzaam
• Nabijheid van a. talent, b. klanten &
leveranciers en c. soortgelijke bedrijven
• Imago & uitstraling werklocatie
• Beheer openbare ruimte en veiligheid
• Ruimte voor uitbreidingsmogelijkheden
• Dienstverlening met (lokale) overheid

Medewerkers
•
•
•

•
•
•

Gebiedsontwikkeling
& positionering

Bereikbaarheid (auto, fiets, OV en
parkeren)
Ontspannende pauzeronde: veilige
looproute en groen
Bruisende werkomgeving: horeca voor
borrels en lunches en zakelijke
afspraken
Aanwezigheid voorzieninen
(kinderdagverblijf, sporten)
Veiligheid
Uitstraling werkgebied

I
1.
2.
3.
4.

•
•
•
•
•

•

•

Bestaand

Instrument

•
•
•

Versterken multimodaal ov-knooppunt
Verbeteren verkeersdoorstroming
Parkeerbeleid: betere benutting eigen terrein
Optimalisatie routes en voorzieningen fietsers en
voetgangers

•

Aanleg verkeersveilige rotonde Diepenhorstlaan –
Verrijn Stuartlaan
Aanpassing bewegwijzering en rijstroken
Volmerlaan van/naar A4 voor verbeteren
routekeuze
Slimme verkeerslichtenregeling bij kruispunt
Diepenhorstlaan-B.Elsenlaan en Diepenhorstlaan
afrit A4
Aanpassing aansluiting A4 Haaglanden-N14 voor
meer verkeersdoorstroming

Open coffee in Plaspoelpolder
Inzet gebiedsmakelaar middengebied voor
‘communityvorming’ en organisatiegraad (BIZ?)
Accountmanagement en acquisitie door accountmanagers EZ
Uitvoering Keurmerk Veilig Ondernemen
Actieplan Zwerfafval Rijswijk Schoon

•
•
•
•

Planten en dieren

•
•
•
•

Goede woningen
Veiligheid
Uitstraling gebied
Bereikbaarheid (auto, fiets, OV en
parkeren)
• Voorzieningen in de nabijheid of goed
bereikbaar (horeca, Leisure, cultuur,
sport)
• Omgeving om te ontspannen (groen)
• Gezonde leefomgeving: geen hittestress
en wateroverlast, geen (overmatig) last
van geur en geluid

III

Werkgelegenheid
& onderwijs
1.

2.

4.

•

•
•

II

3.

•

Bewoners

• Bereikbaarheid (auto, fiets, OV en
parkeren)
• Uitstraling gebied (heel, schoon,
aantrekkelijk groen en veilig)
• Bruisende omgeving (horeca voor
borrels, lunches en zakelijke afspraken)
• Duidelijke looproute en bewegwijzering

Bereikbaarheid
& mobiliteit

1. Profilering van PPP en deelgebieden met elk hun
eigen kwaliteiten
2. Middengebied: transformatie naar bedrijfsruimte
3. Havengebied: transformatie naar woonwerkgebied
4. Westzijde: transformatie naar campusmilieu (at
the Park)
5. Noordzijde: transformatie naar gemengd
woongebied
6. Versterken ecosysteem EPO
7. Versterken ecosysteem energie (RCSG)

Ontwikkelkader havengebied
Ontwikkelkader Kessler Park en omgeving
Ontwikkelkaders overige gebieden
Communicatiestrategie merk Plaspoelpolder
Onderzoek gebiedsfonds Plaspoelpolder of
gebiedsfonds Havenkwartier
Beleidsregel Flexwonen

Bezoekers
(zakelijk en leisure)

•
•
•
•
•

1.
2.

Faciliteren campusontwikkeling Kessler Park
Onderzoek realisatie 5G-netwerk
Economische strategie opstellen
Strategie werklocaties opstellen
Dienstverleningsonderzoek
''ondernemers op de troon''

•
•
•
•
•
•

Uitvoering Rode Loper, Lokaal Sociaal Akkoord en Nieuw
Onderwijs Energie Rijswijk
Werkgeversservicepunt en SROI beleid
Convenant klimaatadaptief bouwen, ‘groen in balans’
Faciliteren initiatieven die interactie tussen gebruikers
stimuleert

•
•
•
•
•

• Leef- en schuilplekken (neststenen,
holtes, nissen, water)
• Fourageerplekken
• Veiligheid
• Schone omgeving
• Variatie in (gebiedseigen) begroeiing en
water

Groen
& duurzaam

Versterken ondernemers- en vestigingsklimaat
(dienstverlening, digitaal, bruisend,
voorzieningen)
Verbinden lokaal bedrijfsleven, onderwijs en
arbeidsmarkt
Behouden en creëren voldoende
werkgelegenheid
Stimuleren arbeidsparticipatie inwoners

Ideeën

Doel
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3.
4.
5.

IV

Groene en schone openbare ruimte
Klimaatadaptief (geen hittestress en
wateroverlast)
Natuurverbindingen (leefgebieden) en
natuurinclusieve gebouwde omgeving
Duurzame energievoorziening PPP
Circulaire economie: gebruik en hergebruik
hulpbronnen en reststoffen

Voltooiing vergroening entree Diepenhorstlaan
Project groene assenkruis
Transitievisie Warmte opstellen
Advisering verduurzamen wagenpark
Versterken groen- en bomenstructuur
Ontwikkelen waternatuur Havenkwartier

Parkmanagement
Marketingboard Plaspoelpolder
Mogelijkheden om Plaspoelpolder te laten zien (website?)
Ondernemersloket Energietransitie
Energyhub Treubstraat

Planning Uitvoeringsprogramma Plaspoelpolder
Thema’s

Gebiedsontwikkeling

Bereikbaarheid

Werkgelegenheid

I

2020

Instrumenten waar doorlopend op ingezet wordt,
komen niet terug in deze planning.

Q1

•

Ontwikkelkader Havengebied

•

Ontwikkelkader Kessler Park en omgeving

•

Ontwikkelkaders overige deelgebieden

•

Gebiedspromotie i.s.m. belanghebbenden

•

Onderzoek gebiedsfonds

•

Aanleg rotonde Diepenhorstlaan - Verrijn Stuartlaan

•

Aanpassing bewegwijzering en rijstroken Volmerlaan
van/naar A4

•

Slimme verkeerslichtenregeling bij kruispunt
Diepenhorstlaan-B.Elsenlaan afrit A4

•

Aanpassing aansluiting A4 Haaglanden-N14

•

Faciliteren campusontwikkeling Kessler Park

•

Onderzoek realisatie 5G-netwerk

•

Economische strategie opstellen

•

Strategie werklocaties opstellen

•

Dienstverleningsonderzoek ''ondernemers op de troon''

•

Voltooiing vergroening entree Diepenhorstlaan

•

Project groene assenkruis

•

Transitievisie Warmte opstellen

•

Advisering verduurzamen wagenpark

2021
Q2

Q3

Q4

Q1

Langer termijn
Q2

Q3

Q4

2022

II

III

IV

Groen en
duurzaam

Projecten*

2023-2026

Betrokken partijen
Rijswijkse stakeholders

• Industrieschap
Plaspoelpolder
(gemeenschappelijke
regeling, risicodragende
actor)
• Belangenvereniging
Bedrijven Rijswijk:
denkkracht, uitvoering,
communicatie, bereik
naar gebruikers

(naast gebruikers)

Regio Stakeholders

• Metropoolregio
Rotterdam Den Haag:
capaciteit en subsidie
• Provincie Zuid- Holland:
bestemmingsplannen,
capaciteit, en subsidie
• Gemeente Den Haag:
participeert in IPP en
belangrijke partner in
werkgelegenheid

• Platform Groen
• Veiligheidsdiensten
Politie en Brandweer

• The Hague Business
Agency en Innovation
Quarter
• Businesspark
Haaglanden

Project- en instrumentvoorbeelden

Gebiedsontwikkeling:
naar gemengde levendige gebieden
Kessler Park e.o.

Havenkwartier

Middengebied (Treubstraat)

Bereikbaarheid en mobiliteit

Aanleg rotonde voor verkeersveiligheid

Dienstverlening
Dienstverleningsonderzoek en open coffee
voor uitstekende dienstverlening naar ondernemers toe

Groen en duurzaam
Aantrekkelijke entree:
groene openbare ruimte

Vergroten biodiversiteit en
mogelijkheden tot ontspanning:
vergroening assenkruis

