Tijdlijn ontwikkeling De Haag

Datum

Actie

Toelichting

April 2015

Gesprek
gebiedsmanager

Ontwikkelaar heeft gesprek met gebiedsmanager over
mogelijkheden transformatie kantoorgebouwen.
Tijdens gesprek initiatiefnemer geadviseerd om
principeverzoek in te dienen.

20 mei 2015

Principeverzoek

Ontwikkelaar dient principeverzoek in.

Juli – nov. 2015

Massastudies

Initiatiefnemer ontwerpt diverse varianten voor
toevoegen nieuwbouw.

15 maart 2016

Inloopavond

Door ontwikkelaar is een inloopavond georganiseerd.
Tijdens deze avond zijn de ideeën gepresenteerd voor
de transformatie van de twee kantoorgebouwen en
een nieuwbouwontwikkeling op het parkeerterrein.

23 maart 2016

Memo aan
agendacommissie

Agendacommissie wordt per memo op hoofdlijnen
geïnformeerd over initiatief en het bijbehorend
(participatie)proces.

23 mei 2016

Brief ontwikkelaar

Toelichting op het proces door ontwikkelaar.
Aangegeven dat de ontwikkeling gefaseerd wordt
uitgevoerd.

21 juni 2016

Anterieure
overeenkomst

Overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar over
gehele ontwikkeling. In de overeenkomst worden
afspraken gemaakt over de transformatie, het deel
betaalbare huur appartementen, kostenverhaal en
planschade.
De overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud
van besluiten van het college en raad waar het gaat
om vergunningen.

28 september 2016

Inloopavond

Door de gemeente is de directe omgeving uitgenodigd
om te horen wat er leeft betreffende deze ontwikkeling.

Oktober

Individuele
gesprekken

Ontwikkelaar heeft met meerdere omwonenden
individuele gesprekken gevoerd.

18 oktober 2016

Email

Door de gemeente is een email verstuurd met een
terugkoppeling van de inloopavond van 28 september
2016 en de uitnodiging aan de omgeving om mee te
denken over alternatieven.

14 november 2016

Inloopavond

Ontwikkelaar heeft een uitnodiging naar de omgeving
gedaan om mee te denken over alternatieven. Tijdens
de avond waren ook veel geïnteresseerden aanwezig.
De omwonenden wilden niet meedenken over
alternatieven zolang niet duidelijk is dat er
daadwerkelijk gebouwd mag worden. De ontwikkelaar
heeft besloten om een aanvraag
omgevingsvergunning te gaan indienen.

22 maart 2017

Aanvraag
omgevingsvergunning

De ontwikkelaar heeft de aanvraag
omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 6
appartementen bij de Haag 1-15.

23 maart 2017

Email

Gemeente informeert omwonenden over het indienen
van de aanvraag omgevingsvergunning

13 juni 2017

Email

Gemeente geeft update van stand van zaken en geeft
aan dat het plan wordt behandeld in de raad van
september.

28 augustus 2017

Uitnodiging RTG

Door de griffie zijn alle omwonenden uitgenodigd voor
de RTG

5 september 2017

RTG

Behandeling van het plan in de RTG

19 september 2017

Raad

Behandeling van het plan door de raad

