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Voorstel van het college inzake vaststelling Voorontwerp Netwerk RandstadRail 
Tophalte HS Stationsplein. 
 
1. Aanleiding voor Tophalte HS 
 
Dagelijks maken duizenden reizigers gebruik van de tramhaltes bij Hollands Spoor. Het treinstation en 
de Haagse Hogeschool zijn belangrijke bestemmingen. Ook is Hollands Spoor voor velen, waaronder 
ook veel buitenlandse bezoekers, de “entree” naar de binnenstad van Den Haag. Het Stationsplein en 
het brede deel van de Stationsweg worden volledig heringericht, om die entree te benadrukken 
(RV109 “Voorstel Integrale Herinrichting Openbare Ruimte Stationsplein, brede deel Stationsweg 
e.o., RIS 260740”). De tramperrons op het Stationsplein maken deel uit van die herinrichting. Voor de 
vele tramreizigers die voor het stationsgebouw Hollands Spoor op het Stationsplein in- en uitstappen, 
wordt voor deze halte een zogenaamde “Tophalte” gerealiseerd.  
 
Goed functionerende en kwalitatief hoogwaardige Tophaltes stimuleren niet alleen -potentiële- 
reizigers (meer) van het openbaar vervoer gebruik te maken, ze geven ook een impuls aan 
economische ontwikkelingen en de leefbaarheid. Tophaltes zijn ruimer en voorzien van extra comfort 
ten opzichte van de reguliere haltes, ze onderscheiden zich ook door een aantrekkelijke en op de 
omgeving afgestemde vormgeving. Tophaltes zijn visitekaartjes voor bezoekers van de stad in het 
algemeen en van de directe omgeving in het bijzonder.  
 
Op 16 juli 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders de “Stedenbouwkundige Visie 
Tophaltes” vastgesteld (RIS 262523). Het doel van de Visie is het vastleggen van de 
ontwerpuitgangspunten op hoofdlijnen. De Visie is een handvat voor elke ontwerper van een Tophalte. 
Zo is aangegeven waaraan een Tophalte herkenbaar is (gemeenschappelijkheid) en waarin ze uniek 
zijn (aantrekkelijke en bij de omgeving passende vormgeving). In het kader van het 
“Uitvoeringsprogramma Netwerk RandstadRail” (RIS163820) worden Tophaltes voor HS 
Stationsplein, Centrum en CS Rijnstraat ontwikkeld. Ook voor de halte Leyweg wordt momenteel een 
Tophalte-ontwerp gemaakt. Elk afzonderlijk Tophalte-ontwerp dient in het stedenbouwkundig kader te 
passen.   
 
2. Beschrijving van het Tophalte-ontwerp 
 
Het plangebied van het project Tophalte HS beslaat de inrichting van de halteperrons en de 
informatievoorziening op en rond de halte. De afmetingen en de ligging van de halteperrons zijn 
bepaald in het Voorontwerp Herinrichting Stationsplein en brede deel Stationsweg e.o., dat in 
september 2013 bestuurlijk is vastgesteld. Daarin is ook de verdere inrichting van het Stationsplein 
(tramsporen, bovenleiding, bomen, fiets- voetgangersroutes, rijbanen voor het autoverkeer etc.) 
vastgelegd. Het “Voorontwerp Herinrichting Stationsplein” is uitgangspunt voor het project Tophalte 
HS.  
 
In de ontwerpopdracht voor de Tophalte en de nieuwe inrichting van het stationsgebied is meegegeven 
dat de ontwerpen op een hedendaagse manier bij de klassieke sfeer van het stationsgebouw moeten 
aansluiten. De nieuwe ontwerpen moeten zorgen voor een kwaliteitsverbetering van het gebied. 
Gedurende het ontwerpproces is gekeken hoe de halte zich met materialisering en vormgeving kan 
voegen naar het stationsgebouw zonder een eigen identiteit te verliezen. 
 
De belangrijkste kenmerken van het ontwerp van de Tophalte HS: 
 kappen op twee grote middenperrons van 76,7 meter lang en 7,5 meter breed, die elk het  

gehele oppervlak van de halteperrons beslaan; 
 goothoogte 3,60 meter; 
 veel hout (de bankjes en de rand van de kappen), een materiaal waarvan uit onderzoek is  

gebleken dat mensen dit als warm en prettig ervaren; 
 hoge mate van natuurlijk-lichtinval door de grote glaspanelen van 5,5 x 1,5 meter; 
 hoogwaardige natuurstenen bestrating, afgestemd op het materiaalgebruik in het Voorontwerp  

Herinrichting Stationsplein e.o. (“Rode Loper”). 
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Meer inhoudelijke informatie over het Voorontwerp NRR Tophalte HS Stationsplein is opgenomen in 
de bijgevoegde plantoelichting, voorzien van diverse artist impressions van het architectonisch 
ontwerp. (Ligt ter inzage) 
 
3. Herkenbaarheid en Beheerbaarheid 
 
Door in het ontwerp gebruik te maken van zo veel mogelijk elementen uit het bestaande halte-
inrichtingsassortiment (reizigersinformatie, windschermen) is de herkenbaarheid van de halte als 
onderdeel van het openbaar vervoersysteem gewaarborgd. Tevens zijn over deze elementen al 
beheerafspraken gemaakt, die hoeven voor deze halte niet opnieuw te worden opgesteld. Hetzelfde 
geldt voor de standaardelementen als afvalbakken, banken en verlichting. Deze zijn Haags en bij de 
beheerder bekend. Het onderhouden en vervangen van deze materialen is dan eenvoudig te 
organiseren. Daarnaast wordt in het ontwerp gebruik gemaakt van duurzame materialen (o.a. de 
gebogen glasplaten in het dak, de gecoate onderdelen van de draagconstructie, het houtwerk en het 
natuursteen). 
 
4. Milieu 
 
De aanleg van de Tophalte HS is geen reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder en leidt ook 
niet tot gevolgen voor de luchtkwaliteit.  
 
Voor het aanbrengen van de fundering voor de kapconstructies zal de grond ter plekke van de nieuwe 
halteperrons op het Stationsplein worden geroerd. In het bodemonderzoek dat in het kader van de 
herinrichting van het Stationsplein wordt uitgevoerd, wordt ook het plaatsen van de fundering voor de 
haltekappen meegenomen. Vooralsnog zijn er naar aanleiding van een verkenning geen aanwijzingen 
die duiden op ernstige bodemverontreiniging onder het Stationsplein. 
 
5. Toetsingscommissies 
 
ACOR 
Op 3 oktober 2012 heeft de Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR) positief geadviseerd  
op het Voorontwerp van de Tophalte. 
 
Welstand 
Op 9 januari 2013 heeft de Welstand in een collegiaal overleg positief geadviseerd op het 
Voorontwerp van de Tophalte.  
 
HTV 
In het Handhavingsteam Voorschriften (HTV) van het programma Netwerk RandstadRail worden 
onderdelen of aspecten van ontwerpen getoetst die afwijken van de Voorschriften (issues).  
Er zijn ten aanzien van het voorliggende Voorontwerp geen openstaande issues die in het HTV 
voorgelegd moeten worden.  
 
6. Communicatie met belanghebbenden 
 
Sinds het bestaan van de eerste concept-ontwerpen van Tophalte HS is in diverse overleggen met 
belanghebbende organisaties over de Tophalte HS gecommuniceerd. In de “Plantoelichting 
Voorontwerp NRR Tophalte HS Stationsplein” komen een aantal onderwerpen aan de orde die in deze 
overleggen zijn besproken. Hieronder een overzicht van de overleggen: 
 Op 24 augustus 2011 is overleg geweest met een aantal leden van de Regionaal Overleg  

Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (ROCOV). De meeste opmerkingen betroffen het 
ontwerp van de herinrichting van het Stationsplein.  

 Op 14 februari 2012 is het ontwerp Herinrichting Stationsweg inclusief de Tophalte HS in de  
ROCOV besproken.  

 Op 12 oktober 2012 is in de projectgroep Toegankelijk Openbaar Vervoer van Voorall een  
presentatie gehouden over de Herinrichting Stationsplein en de Tophalte HS.  

 Op 29 januari 2013 is een presentatie gehouden over de Tophalte HS in het Stedelijk Overleg  
Ontwikkeling Stationsbuurt (SOOS).  

 
De meeste vragen en opmerkingen hadden betrekking op de (sociale) veiligheid en het treffen van 
voorzieningen die van belang zijn voor ouderen en mindervaliden. Er zijn ook aandachtspunten voor 
het ontwerp in de vervolgfases meegegeven. Die staan benoemd in hoofdstuk 5 van de Plantoelichting. 
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7. Juridisch-planologische procedures 
 
De halteperrons HS Stationsplein vallen onder het bestemmingsplan Het Oude Centrum.  
Van toepassing is de bestemming "Hoofdverkeersweg" (artikel 14). Toegestaan zijn gebouwen tot een 
hoogte van 3,5 meter en bouwwerken (geen gebouw zijnde) tot 3 meter (uitgezonderd zijn lichtmasten 
en dergelijke). Gebouwen zoals abri's mogen maximaal 6 m2 bedragen. Omdat de overkapping hoger 
is dan 3,5 meter is het plan voor de Tophalte in strijd met het vigerend bestemmingsplan.  
 
Om ook tijdig de Tophalte mogelijk te maken is het voorplein en het stationscomplex van het station 
Hollands Spoor in het ontwerpbestemmingsplan Laakhavens opgenomen. Het voorplein heeft de 
bestemming Verkeer- Verblijfsstraat waarin in art. 20 lid 2.2 de bebouwing ten behoeve van de 
Tophalte is opgenomen: “de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt 
maximaal voor haltes ten behoeve van openbaar vervoer,  6 meter." 
  
Dit ontwerpbestemmingsplan is reeds in procedure voor vaststelling. De verwachting is dat het plan in 
de raadsvergadering van februari 2014 wordt vastgesteld. 
 
8. Kosten en financiering 
 
De totale investeringskosten inclusief voorbereidingskosten zijn geraamd op ca. €3,79 mln. Deze 
kosten worden gedekt voor €1,26 mln uit het Mobiliteitsfonds (Quick Win Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport), voor €1,74 mln uit Netwerk RandstadRail Actieprogramma 
Regionaal Openbaar Vervoer en voor €450.000 uit programma Verkeer product Groei aandeel OV 
(Programmabegroting 2014-2017, RIS264145). €340.000 is reeds gefinancierd uit het programma 
Verkeer 2011 en 2012. 
 
Voor dit Voorontwerp is ook een kostenraming gemaakt voor de extra beheerkosten door de aanleg 
van de Tophalte. Deze beheerkostenraming is gebaseerd op gegevens van vergelijkbare situaties en 
geeft een realistisch beeld van de extra beheerkosten die ontstaan door toevoeging van de extra 
kwaliteit op deze plek in de openbare ruimte.  
 
Op hoofdlijnen is in de beheerkostenraming rekening gehouden met de volgende beheeractiviteiten: 
- Reinigen en incidenteel repareren van de overkappingen 
- Vervangen glaswerk 
- Schoonhouden en repareren standaard abri-materiaal 
- Vegen/repareren perronbestrating 
 
De extra beheerkosten voor het onderhouden van de Tophalte HS bedragen ca. € 73.000 per jaar. 
HTM-Beheer heeft de intentie aangegeven een aantal beheertaken onder te kunnen brengen in de 
bestaande werkzaamheden. Het stadsgewest Haaglanden, dat het beheerbudget voor het openbaar 
vervoer beheert, gaat daarin mee. Voor maatregelen binnen het programma NRR die de kwaliteit  
van de openbare ruimte verbeteren en waarmee extra beheerkosten zijn gemoeid, is binnen de 
gemeentelijke programmabegroting 2014-2017 (RIS 264145) beheerbudget beschikbaar gesteld.  
Het beheerbudget “Voorstel 49: NRR Tophalte HS” is toereikend voor de financiering van de extra 
beheerkosten. 
 
Gedurende het verder uitwerken van het Voorontwerp stelt de gemeente een beheerplan op en sluit 
met betrokken beheerpartijen beheerovereenkomsten. Deze zijn een voorwaarde voor het succes van 
deze Tophalte: het kunnen bieden en handhaven van voldoende kwaliteit en comfort voor de reiziger. 
 
9. Planning 
 
Naast het college van burgemeester en wethouders neemt ook het Dagelijks Bestuur (DB) van  
het stadsgewest Haaglanden een besluit over het ontwerp en de financiering van de Tophalte HS.  
De uitvoering van de Tophalte wordt niet eerder ter hand genomen dan nadat het Dagelijks Bestuur 
van het stadsgewest akkoord is met de subsidie-aanvraag. 
 
Na vaststelling door de raad en het DB van Haaglanden wordt het Voorontwerp verder uitgewerkt  
tot Definitief Ontwerp en Bestek. De aanbesteding kan dan plaatsvinden in het voorjaar van 2015.  
De planning is gericht op uitvoering in de tweede helft van 2015, zodra de halteperrons door het 
project “Herinrichting Openbare Ruimte Stationsplein” zijn opgeleverd. 
 
 
Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: 
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De raad van de gemeente Den Haag, 
 
Gezien het voorstel van het college van 28 januari 2014, 
 
Besluit: 
 
I. in te stemmen met het vaststellen van het Voorontwerp Netwerk RandstadRail Tophalte HS  

Stationsplein, bestaande uit de constructieve tekening en de plantoelichting (incl. artist 
impressions). 

 
II. in te stemmen met de verdere uitwerking van het Voorontwerp tot Definitief Ontwerp en de  

realisatie van de Tophalte ad. €3,79 mln (exclusief btw, inclusief VAT en onvoorzien, prijspeil 
gecorrigeerd naar 2015), incl. de reeds gefinancierde voorbereidingskosten ad. €340.000 uit het 
Programma Verkeer product Groei aandeel OV. 

 
III. in te stemmen met het aanvragen van subsidie bij Stadsgewest Haaglanden voor voorbereiding en  
 uitvoering van de werkzaamheden:  

a.  €1,26 mln uit het Mobiliteitsfonds (programma Quick Win Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport); 

b. €1,74 mln uit programma Netwerk RandstadRail Actieprogramma Regionaal Openbaar 
Vervoer (AROV). 

 
IV. in te stemmen met het beschikbaar stellen van €450.000 uit het programma Verkeer product  
 Groei aandeel OV, programmabegroting 2014-2017 (RIS264145). 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van   
 
 
De griffier.      De voorzitter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plantoelichting ligt voor de raadsleden ter inzage leeskamer Griffie B03.18. 


