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Aan: 

Gemeente Den Haag/Griffie 

T.a.v. de leden van de Gemeenteraad  

en het College van B&W  

Postbus 19157  

2500 CD Den Haag 

griffie@denhaag.nl 

Datum: 16 januari 2013      Correspondentieadres: 

        Mw. Ir. A.G. de Vries 

        Zeekant 100E 

        2586 JG Den Haag 

        agdevries000@ziggo.nl 

Onderwerp: Buurtreactie op beginselplan Strandweg 83 t/m 189, dossier nr. 2012 16084 

Mevrouw de Griffier, 

Hierbij ontvangt u ter attentie van de leden van de Gemeenteraad en het College van B&W de 

gezamenlijke reactie van onderstaande Verenigingen van Eigenaars (VvE), ondernemers, 

particulieren en de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen (BNS) op het door de firma 

Strandweg Vastgoed BV op 14 oktober 2012 ingediende beginselplan voor de locatie Strandweg 83 

t/m 189, hierna kortweg genoemd Noordboulevard. Wij verzoeken u deze reactie ter kennis te 

brengen van alle leden van het gemeentebestuur. 

Om onbekende redenen is deze aanvraag beginseluitspraak niet gepubliceerd in de 

Gemeenteberichten. Dit betreuren wij zeer, zeker gezien de enorme impact die het heeft op onze 

woon- en werkomgeving. Het verbaast ons ook zeer, daar is gebleken dat dit plan onder begeleiding 

van de gemeente is ontwikkeld. Hiervoor ontvangen wij van u graag een nadere verklaring. 

Als buurt staan wij achter een opwaardering van de Noordboulevard. Daarin vindt u ons geheel aan 

uw zijde. In lijn met het vastgestelde raadsbesluit Masterplan Scheveningen-kust zijn wij van harte 

bereid de denkkracht van bewoners en ondernemers aan te wenden in de verdere planuitwerking. 

Om zo samen met alle belanghebbenden te komen tot een nieuwe, aanvaardbare herontwikkeling 

van onze Noordboulevard. 

Dit plan kan echter niet op onze steun rekenen.  

De buurtreactie is afgeleid uit de beschikbare tekeningen en wordt in bijgaande notitie in 14 punten 

toegelicht, voorafgegaan door een samenvatting.  

 

Wij verzoeken u in uw beginseluitspraak rekening te houden met de argumenten in onze brief en 

begeleidende notitie. 

 

mailto:griffie@denhaag.nl
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Notitie 

Samenvatting 
 
Samengevat komen de kritiekpunten van de buurt er op neer, dat: 

 het onderhavige plan te veel schade toebrengt aan onze woon- en werkomgeving met betrekking 
tot waterveiligheid, stabiliteit, bereikbaarheid, verkeersafwikkeling, milieueffecten en leefbaarheid; 

 het onderhavige plan in grote mate de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan 
overschrijdt, waardoor huidige bewoners en ondernemingen aan rechtszekerheid inboeten; 

 het onderhavige plan op een aantal onderdelen niet in lijn is met het vastgestelde raadsbesluit 
Masterplan Scheveningen-kust; 

 het plan substantiële financiële/economische schade aan bezittingen en ondernemingen toebrengt. 
 
Het moge duidelijk zijn, dat wij voor eventuele (plan- en vervolg)schade, tijdens de bouw en ook nog 
lang daarna, van de gemeente en de initiatiefnemer de hoogst mogelijke en direct opeisbare 
zekerheidstellingen moeten krijgen. 
 
Het ingediende beginselplan mist essentiële informatie, die het ons (en o.i. ook de gemeente en andere 
relevante instellingen) onmogelijk maakt het plan goed te kunnen beoordelen. 
Tegen dit licht zetten wij onder andere grote vraagtekens bij:  
- de mate waarin het plan bijdraagt aan c.q. aansluit bij de ambities als neergelegd in het vastgestelde 

(slechts getemporiseerde) Masterplan Scheveningen-kust; 
- de mate waarin het plan bijdraagt aan de duurzaamheidambities van de gemeente; 
- de mate waarin de gemeente financieel in staat is de benodigde flankerende maatregelen te 

realiseren ten aanzien van bijvoorbeeld verkeer, infrastructuur en openbare ruimte; 
- de mate waarin de grondopbrengsten voor de gemeente ten gunste komen van de 

gebiedsontwikkeling van Scheveningen Bad; 
- de mate waarin het plan een haalbare herontwikkeling van de Pier ondermijnt; 
- de mate van waarschijnlijkheid, dat een attractie als Legoland/Efteling voor de (hoofdzakelijk 

ondergronds geplande) locatie kiest c.q. de kans dat de initiatiefnemer hier een casino vestigt. 

Gezien de impact van het plan, zijn wij van mening, dat tenminste de volgende onderzoeken nog zullen 
moeten worden verricht, alvorens de initiatiefnemer een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan 
indienen: 
1. een milieueffectrapportage (m.e.r.); 
2. een onderzoek naar bezonning- en windhindereffecten; 
3. onderzoek naar de economische effecten van het plan op het commerciële programma en de 

attracties elders in Scheveningen - Bad en Den Haag, incl. een Distributieplanologisch onderzoek 
(DPO); 

4. een risicoanalyse op het plan voor zowel de initiatiefnemer zelf als de overige private 
ondernemingen, particulieren en de gemeente; 

5. preventief onderzoek naar geluid- en trillinghinder in de bouwfase; 
6. onderzoek naar de effecten op de zeewering/kustbewaking/overstromingsrisico's. 

Tevens zijn wij van mening, dat een initiatiefnemer niet zomaar, zonder ons, zo diep in onze woon- en 
werkomgeving mag ingrijpen. Daarom wensen wij, dat in een vroegtijdig stadium, vóór de indiening van 
de aanvraag voor een omgevingsvergunning, alsnog een structurele overlegvorm van belanghebbenden 
wordt ingesteld als vastgelegd in het raadsbesluit van het Masterplan. En dan geen informatieavondje 
met “dit wordt het”, maar met een participatiegraad, die vergelijkbaar is met tenminste de 
participatietrede Adviseren uit de Inspraak- en Participatieverordening.  
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Toelichting 
 
1. Opwaardering van de Noordboulevard 

De Noordboulevard verdient zeker een opknapbeurt. Bezoekers van Scheveningen keren meestal 
om bij de Pier en het winkelaanbod verschraalt. Een toevoeging aan het bestaande aanbod, dat 
mensen voorbij de ingang van de Pier lokt, is gewenst, ook door de huidige bewoners en 
ondernemers. Wij zijn van mening dat een dergelijk grootschalig plan, dat voor het grootste deel 
bestaat uit een parkeergarage, niet de juiste richting is. De Noordboulevard verdient in onze ogen 
beter! Een belangrijk punt in voorgaande plannen voor Scheveningen-Bad is dat de relatie van de 
wijk met de zee verbeterd dient te worden. Met dit plan is daar helemaal geen sprake meer van, 
sterker nog, met dit gebouw wordt een nieuwe/hogere muur gecreëerd tussen wijk en zee.  
De ontwikkeling van de Noordboulevard moet vooruitgang betekenen, niet alleen voor de 
initiatiefnemer, maar voor alle belanghebbenden in de buurt. 

2. Waterveiligheid 
De bebouwing tussen de Zeekant en de Gevers Deynootweg staat in/op de zeewering. De grond 
daaronder is onderdeel van de kustverdediging van Den Haag en omstreken. 
Uit nieuw onderzoek blijkt een hogere zeespiegelrijzing dan tot nu toe werd aangenomen, naast de 
al eerder voorspelde toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden. 
Voor zover wij uit de tekeningen kunnen afleiden, is er geen sprake van de aanleg van een nieuwe 
zeewering. 
a. De eerste vraag, die uiteraard bij ons opkomt, is of het Hoogheemraadschap van Delfland, 

Gedeputeerde Staten van Zuid Holland en Rijkswaterstaat een zo diepe ontgraving van de 
boulevard voor de beoogde parkeergarage (tot op 0+NAP, d.w.z. ruim 6,5 m diep) überhaupt wel 
zullen/kunnen toestaan. 

b. Ook vragen we ons af of hier dezelfde voorwaarden gelden als bij de nieuwe boulevard, waar 
constructieve elementen niet meer dan 700 kg mogen wegen in verband met schade aan de 
zeewering. 

c. De bouw van dit complex is een grote technische uitdaging. Welke garanties geven de 
initiatiefnemer en gemeente, dat dit goed gaat en wat betekent het plan voor de lange termijn? 
We denken daarbij bijvoorbeeld aan het risico van opdrijven van het gebouw bij (extreem) 
hoogwater, respectievelijk verzakkingen tijdens (extreem) laag water. Een bouwput van deze 
omvang in de zeewering is naar onze mening van een andere orde dan het graven van een 
tramtunnel bij het Centraal Station en vraagt om kennis en kunde die niet zo maar bij elke partij 
voorhanden is. 

d. Welke procedure geldt voor het aanvragen van een zogenaamde watervergunning. Bij een ander 
project vlakbij wil de gemeente een omgevingsvergunning afgeven, zonder dat er een advies van 
Delfland bij het ontwerpbesluit is gevoegd. 

e. Hoe wordt de veiligheid van attractiebezoekers in geval van calamiteiten geborgd? 
 

3. Stabiliteit 
De gebouwen langs de Zeekant zijn op “staal” gefundeerd (d.w.z. staan niet op palen, maar direct op 
het zand) en staan op nog geen 20 m van de voorgenomen uitgraving ten behoeve van een 
parkeergarage tot op bijna niveau 0 + NAP. In de bouwfase zal een wand tot 13 meter hoog zodanig 
moeten worden gestut, dat de stabiliteit van de gebouwen aan de Zeekant wordt gegarandeerd. De 
bouwtijd zal geruime tijd beslaan en dus gaat mogelijk over meerdere stormseizoenen heen. Is het u 
bekend dat in het stormseizoen niet in de zeewering gebouwd mag worden? Hoe dan ook zal het 
grondmechanisch evenwicht worden verstoord tijdens de bouw en de hiervoor al genoemde op- en 
neerwaartse bewegingen, zodat ook op langere termijn schade aan de gebouwen langs de Zeekant 
mag worden verwacht.  
Het vooruitzicht bij een zware storm met ons allen de boulevard op en vervolgens de zee in te 
glijden, lijkt ons niet aantrekkelijk. 
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Welke lessen zijn hier te leren van de recente metrobouw in Amsterdam, de schade aan Panorama 
Mesdag tijdens de bouw van de parkeergarage aan de Mauritskade, de tramtunnel in Den Haag? 
 

4. Het plan past niet in de vigerende bestemmingsplannen 
Voor de locatie van het bouwplan vigeert het Bestemmingsplan Scheveningen - Badplaats, 3e 
herziening, vastgesteld op 13 oktober 1994. Voor de hele strook, waarover het bouwplan zich 
uitstrekt, geldt een maximum hoogte van 11m +NAP, met een klein stukje, ter hoogte van het 
huidige restaurant Wang Hai, een maximumhoogte van 15 m +NAP. Het bouwplan geeft hoogtes 
aan tot maximaal 23 m + NAP en overschrijdt daarmee in hoge mate de voorschriften. Ook schuift 
het complex verder de boulevard op, zodat ook de huidige bestemming “verblijfsgebied” van de 
Strandweg wordt aangetast (er gaat bijna 4000 m2 af). 
Voor het landinwaarts van de boulevard gelegen gebied (incl. de Zeekant) vigeert het 
Bestemmingsplan Scheveningen - Badplaats, 2e herziening, vastgesteld op 12 juli 1990. 
Het is bij ons bekend, dat op dit moment gewerkt wordt aan een herziening van het totale 
Bestemmingsplan Scheveningen - Badplaats. Vaststelling daarvan zal nog wel even op zich laten 
wachten. Het verstrekken van een eventuele omgevingsvergunning zal dan ook alleen kunnen met 
toepassing van art 2.12, lid 1 onder a, sub 3 Wabo. 
In het proces van totstandkoming van een bestemmingsplan dient een integrale afweging van alle 
belangen in het plangebied plaats te vinden, waarmee belanghebbenden rechtszekerheid wordt 
geboden. Ook bij een partiële wijziging van het bestemmingsplan dient deze integrale afweging van 
alle belangen plaats te vinden. 
Het beginselplan heeft een grote impact op een veel ruimer gebied dan de bouwlocatie en op vele 
belanghebbenden. Ook deze belangen dienen in de afweging meegewogen te worden. 
 

5. Parkeren 
Het Masterplan noemt een aantal potentiële locaties voor een parkeergarage. De Promenade staat 
daar niet bij. De vraag is ook of Scheveningen - Bad zit te wachten op een toevoeging van nog eens 
600 parkeerplaatsen. De parkeercapaciteit in Scheveningen Bad omvat op dit moment ruim 3500 
parkeerplaatsen (exclusief straatparkeren). Voor normale dagen ruim voldoende. Er is sprake van 
een mogelijk nieuwe parkeergarage bij het Circustheater. Met uitzondering van de ca 30 zeer drukke 
dagen is er in Scheveningen - Bad geen parkeerprobleem, alleen het probleem dat mensen, als ze 
eenmaal de ingang van de grote garage aan de Zwolsestraat voorbij gereden zijn, daar moeilijk weer 
bij terug kunnen komen. Het parkeerprobleem is dus eigenlijk een bereikbaarheidsprobleem. Een 
parkeergarage op het strand lost dit niet op, maar verergert dit juist. 
Voor een rendabele exploitatie verwachten wij dat hoge parkeertarieven noodzakelijk zijn, wat 
haaks staat op het streven het parkeren in garages te bevorderen. 
Toevoeging van deze nieuwe parkeerplaatsen staat ook haaks op de gemeentelijke ambities als 
verwoord in de Haagse Nota Mobiliteit. Dit nog eens gevoegd bij onze volgende opmerking. 
 

6. Verkeer, bereikbaarheid en afwikkeling 
Op normale dagen is er geen verkeersprobleem in Scheveningen - Bad/Belgisch Park. Hoogstens 
zorgt het bezoek aan de Circustheatervoorstellingen op speeldagen voor een kortdurende 
opstopping op de kruising Kurhausweg/Gevers Deynootweg.  
Op drukke dagen, ca 30 dagen per jaar, zijn er wel problemen. Een van de bekendste is “de Fuik”. 
Hoewel de ervaringen dit jaar met verkeersregelaars redelijk tot goed zijn, moet geconstateerd 
worden, dat deze inzet alleen op voorspelbare drukke momenten wordt gedaan en ook zeer duur is.  
a. Door de voorgenomen parkeergarage, zeker in combinatie met een attractie als Legoland/ 

Efteling (zie onder 13), zal het Fuikprobleem (het stuk Gevers Deynootweg tussen Zwolsestraat 
en Zwarte Pad) vaker optreden. Ook wordt deze juist verlengd met het stuk Gevers 
Deynootweg tot aan Carlton Beach Hotel.  

b. De woningen, hotels en ondernemingen langs/aan de Gevers Deynootweg, de Zeekant en de 
boulevard worden slechter bereikbaar voor bewoners, gasten en leveranciers.  
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c. Het aantal kruisingen tussen auto en OV ter hoogte van de Alkmaarsestraat verdriedubbelt 
t.o.v. de huidige situatie met Zwarte Pad (ca 600 parkeerplaatsen + de 220 
bewonersparkeerplaatsen erbij t.o.v. 400 nu), uitgaande van een gelijkblijvende turnover. 
Hierdoor zal meer vertraging in het OV gaan optreden, terwijl het beleid zich nu juist richt op 
hogere frequenties en kortere reistijden van het OV van en naar Scheveningen - Bad. 

d. Bij calamiteiten verslechtert ook de bereikbaarheid van de boulevard en de Zeekant voor 
hulpdiensten. 

e. Uit de plantekeningen blijkt dat gebruikers van de bewonersparkeergarage onder de Palaceflats 
straks hun garage voor wat betreft het uit- en inrijden alleen maar via de Gevers Deynootweg 
en de Zeekant kunnen bereiken, nu doen zij dat (zij het alleen inrijden) via het stukje Zeekant 
tegenover de Zwolsestraat. Op drukke dagen zullen zij na de realisering van de bouwplannen 
vanwege de op/verstopping bij de nieuwe garage hun parkeerplaatsen onder de 
Palacepromenade niet meer kunnen bereiken. Van groot belang hierbij is dat die bewoners, 
anders dan de overige buurtbewoners, niet over een bewonersparkeervergunning beschikken. 
Daardoor kunnen zij op drukke momenten, die frequenter zullen gaan voorkomen, alleen tegen 
(forse) betaling hun auto kwijt. 

f. De Zeekant zelf wordt vanaf Carlton Beach Hotel een doodlopende tweerichtingsweg, met voor 
zover op te maken valt uit de tekeningen geen keermogelijkheden voor grote hulpdiensten en 
vrachtwagens van leveranciers, verhuizers, aannemers e.d. 

 
7. Zicht en Zon en Wind 

“Direct achter de kustlijn liggen aantrekkelijke woongebieden, waar iedereen iets van zijn gading kan 
vinden. De mensen die hier wonen zijn geluksvogels. Elk gebied kent zijn eigen geschiedenis, 
uitstraling en toekomst. Wat bindt is de zee. “ 
Zo begint de hoofdvisie van het Masterplan. Het had door ons niet beter verwoord kunnen worden. 
En verderop in het Masterplan: “Scheveningen is een geliefde plek om te wonen. Wonen aan de kust 
is een Unique Selling Point van Den Haag als grote stad aan zee.” 
Daarmee werd niet een outlet van woningen en ondernemingen tegen dumpprijzen bedoeld. 
 
Het plan bestaat uit 9 koepels, 8 variërend van ca 10 tot 15 meter +NAP en 1, de middelste ca 23 
meter +NAP.  
a. Een aantal koepels neemt uitzicht op strand, zee en boulevard weg van de lagere etages van de 

gebouwen langs de Zeekant. Daarmee wordt ons woon- en leefklimaat ernstig aangetast.  
b. De grote koepel steekt ca 10 meter boven de Zeekant uit, dat is ongeveer 3,5 etages, waardoor 

vele woningen en hotelkamers aan de Zeekant en de Gevers Deynootweg niet alleen hun 
uitzicht, maar ook licht en zon verliezen. Vooral de bewoners van de onderste 3 á 4 woonlagen 
van het complex Zeekant – Gevers Deynootweg (complex ZGD) zullen hard getroffen worden. 
Die verliezen geheel hun uitzicht. Een aantal woningen krijgt naar verwachting zelfs helemaal 
geen zon meer. Ook de naastgelegen hotels verliezen uitzicht en zonlicht. 

c. De door de architect getekende “blinde vlek” is onjuist. Zo is er geen rekening gehouden met de 
schuin van de westgevel weglopende ramen (geen slaapkamers!) en balkons van de Oranjeflats, 
waarmee juist een veel grotere zichthoek vanuit de appartementen is gecreëerd, typerend voor 
de wederopbouwarchitectuur van deze gebouwen. 

d. Daarbij zetten wij ook kanttekeningen bij de effecten van deze koepels in winderige 
omstandigheden. Een gedegen windhinderonderzoek lijkt ons dan ook noodzakelijk. 

e. De bouwfase zal gepaard gaan met veel en langdurige overlast voor bewoners en hotels in de 
sfeer van geluid en trillingen. Preventief onderzoek en maatregelen lijken ons hier op zijn 
plaats. Graag vernemen wij wanneer dit onderzoek zal plaatsvinden. 
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8. Uitlaatgassen en andere milieueffecten 
De afvoer van de uitlaatgassen van de parkeergarages zijn volgens de tekeningen in het dak gepland 
en bevinden zich dan op nog geen 20 meter van de woningen en hotelkamers langs de Zeekant. Niet 
alleen wordt het bewoners en hotelgasten onmogelijk gemaakt van hun balkon gebruik te maken, 
ook kan er geen raam open blijven, als iemand tenminste nog een beetje gezond wil blijven.  
Bovendien maken dergelijke afvoeren ook zeer veel lawaai. 
Als gevolg van extra verkeer en filedruk zullen de emissies van fijn stof en andere stoffen en 
geluidsoverlast toenemen. 
Een milieueffectrapportage is dan ook nodig alvorens tot besluitvorming wordt overgegaan. Dit is in 
lijn met het advies van de commissie voor de m.e.r. naar aanleiding van het planMER bij het 
Masterplan Scheveningen-kust. 
 

9. Diverse ondernemers langs de Zeekant en op de boulevard worden ernstig geschaad 
a. In de bouwperiode kunnen de ondernemers van de kiosken en de te slopen panden hun bedrijf 

niet uitoefenen en verliezen daarmee hun inkomen of erger nog hun gehele onderneming. Een 
aantal ondernemingen heeft een vast klantenbestand, dat in die periode zijn heil elders zoekt 
en wellicht niet meer terug komt. 

b. De hotels langs de Zeekant, met hun kamers met zeezicht, verliezen inkomen, zowel tijdens de 
bouwfase als daarna als gevolg van het verlies van zicht op zee, strand en boulevard, de uitstoot 
van de uitlaatgassen en het lawaai van de afvoeren. Dit bovenop de slechtere bereikbaarheid 
voor gasten en leveranciers. 

c. Door de zeewaartse verbreding wordt de boulevard smaller dan nu, waardoor er nauwelijks 
ruimte overblijft voor terrassen. Uit de sfeertekeningen blijkt dat de terrassen op dit deel van 
de boulevard niet meer terugkomen. Deze vormen een substantieel deel van de omzet van de 
huidige horecaondernemers op de boulevard. De vraag is of rendabele exploitatie zonder terras 
voor terugkerende/nieuwe huurders straks mogelijk is.  

d. Er lijkt in het plan geen ruimte gereserveerd voor het laden en lossen van leveranciers aan 
winkels en horeca. 

 
10. Ruimtelijke samenhang 

a. De Pier is de icoon van Scheveningen. De gemeente blijft dat bij vele gelegenheden herhalen. 
Met de realisatie van een attractie op een steenworp afstand van de Pier wordt de 
concurrentiepositie van de Pier - waarvoor inmiddels faillissement is aangevraagd - nog slechter 
dan die nu al is. Scheveningen - Bad heeft baat bij een investeringsimpuls in de Pier. De nu al 
zichtbare verloedering heeft effect op de attractiviteit van Bad en dat heeft weer consequenties 
voor onze woon- en werkomgeving. Als er ergens prioriteiten gesteld moeten worden, dan 
vinden wij dat dit een herontwikkeling van de Pier moet zijn. Waarom eerst met een plan voor 
de Noordboulevard gekomen wordt bevreemdt ons zeer. 

b. Bij het plan lijken geen partijen betrokken die een integraal plan kunnen maken en dat kunnen 
plaatsen in een gebiedsontwikkeling. Het is daarmee niet meer dan een plan voor een heel erg 
groot gebouw. En dat maakt het plan tot een incident in de ruimte met een negatieve impact 
voor de direct omwonenden. Eén van de Masterplanbesluiten was: “Het opstellen van een 
stedenbouwkundig kader voor Bad”. Graag horen wij hoe het daar mee staat en hoe dit plan 
daar in past. 

c. De nieuwe (Zuid-)boulevard ziet er schitterend uit en zal vele bezoekers trekken. Waar wij ons 
over verbazen is dat bij het ontwerp van het onderhavige plan geen aansluiting is gezocht bij 
dat ontwerp. In het Masterplan is hiervoor duidelijk gekozen: “het doortrekken van het 
Moralesconcept tot aan de noordkant van de Promenade bij het Zwarte Pad”. De keuze voor 
ruimte, gebogen lijnen en zicht op zee vanaf verschillende niveaus aan de Zuidkant loopt straks 
uit op een nauw stukje boulevard met hoge wand aan de noordkant, met de “reuring” achter 
glas. Onzes inziens wordt dit stuk dan juist onaantrekkelijk en levert geen bijdrage aan de 
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badplaatssfeer, het tegendeel van wat het Masterplan beoogt. Of de strandtentexploitanten 
hier blij mee zullen zijn, weten we niet. 

d. Het “groene” dak van de parkeergarage/attractiehal mag volgens het plan niet betreden 
worden. Dit kan alleen bereikt worden door hekken langs de Zeekant te zetten, die substantieel 
hoger komen dan de huidige hekken. Daarmee gaat het kennelijk beoogde effect van een 
aaneengesloten groene ruimte verloren. 

 
11. Duurzaamheid 

Uit het plan kunnen wij niet afleiden, of en zo ja, welke moderne duurzame technieken worden 
toegepast bij de bouw en de exploitatie. Zo te zien wordt het een energievretend 
gebouwencomplex.  
Ook staat het brengen van parkeren naar het strand niet in lijn met duurzaamheidambities van de 
gemeente wat betreft het terugdringen van autogebruik ten gunste van openbaar vervoer, P&R en 
schonere alternatieven. 
 

12. Financieel/(bedrijf)economische aspecten 
Wij beschikken op dit moment alleen over het ingediende summiere plan met fraaie schetsen. 
Daarmee missen wij essentiële informatie, die het ons (en o.i. ook de gemeente en andere relevante 
instellingen) onmogelijk maakt het plan goed te kunnen beoordelen. 
a. Door de ernstige aantasting van ons woon- en leefklimaat zal de waarde van de bestaande 

gebouwen substantieel dalen. Hoe wordt dit gedekt uit de planexploitatie? 
b. Waar we grote vraagtekens bij zetten is de economische onderbouwing van de toevoeging van 

het aantal commerciële meters op juist deze locatie en de gevolgen daarvan voor het 
commerciële programma elders in Scheveningen - Bad. Hoe verhouden de nieuwe meters zich 
bijvoorbeeld tot de Palacepromenade. Een Distributieplanologisch onderzoek (DPO) lijkt op zijn 
minst noodzakelijk, alvorens wordt overgegaan tot verdere uitwerking. 

c. Het is niet bekend met welk integraal ondernemingsplan wordt gewerkt en wat het financieel 
kader daarvan is inclusief de financieringsconstructie en vooral de integrale risicoanalyses voor 
zowel de initiatiefnemer, de overige private ondernemingen, particulieren en de gemeente. De 
gehele "risk exposure" is niet beschreven. Daarmee zijn de risico's voor alle betrokkenen niet te 
overzien en kan het project in het geheel door de andere betrokken partijen niet adequaat 
worden beoordeeld. 

d. In het Masterplan wordt op diverse manieren gesproken over de Palacepromenade en de 
ruimte daar omheen. De initiatiefnemer is ook eigenaar van de Palacepromenade. Het nu 
ingediende plan biedt geen enkele zekerheid dat de initiatiefnemer ook in lijn met het 
Masterplan in het vastgoed van de Palacepromenade gaat investeren. Investeren in bestaand 
vastgoed dient onzes inziens de prioriteit te zijn, alvorens meters toe te voegen. 

e. In het plan wordt geen horecafunctie benoemd. Attracties kunnen niet zonder horeca, dus die 
komt zeker terug. Op deze schaal moet die apart als functie benoemd worden. Uitbreiding van 
horeca moet vervolgens niet alleen aan bestemmingsplan, maar ook aan ander gemeentelijk 
beleid getoetst worden. Door het niet op te nemen dreigt een dergelijke toets achterwege te 
blijven.  

f. Het plan heeft gevolgen voor de verkeersafwikkeling in ons gebied. Onduidelijk is welke 
aanpassingen in de openbare ruimte nodig zijn deze gevolgen te mitigeren. Deze aanpassingen 
komen voor rekening van de gemeente en moeten uit de opbrengst van het plan gefinancierd 
worden, daar in het IpSO althans hiervoor geen middelen zijn gereserveerd. Bij doorgaan van 
het plan willen wij zekerheden, dat die aanpassingen er ook komen en tegelijk met het open 
gaan van de nieuwe garage beschikbaar zijn. Eerder mag er nooit een exploitatievergunning 
afgegeven worden. 

g. De initiatiefnemer heeft dit beginselplan gelanceerd onder de naam Strandweg Vastgoed BV. 
De situatie rond de Pier, die ook in een aparte BV is ondergebracht en nu leeg blijkt te zijn, 
heeft ons nogal kopschuw gemaakt. Het moge duidelijk zijn, dat wij voor eventuele planschade, 
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tijdens de bouw of lang daarna, van de gemeente en de initiatiefnemer de hoogst mogelijke en 
direct opeisbare zekerheidstellingen moeten krijgen. 

 
13. De attractie 

Legoland of de Efteling worden genoemd als de “grote trekker” met naamsbekendheid, de 
inhoudelijke core business van het plan. Wij vragen ons af of dit wel reële opties zijn. Als beide 
partijen afhaken, wat gebeurt er dan? Komt het hele initiatief dan op losse schroeven te staan? Uit 
de tekeningen leiden we af, dat voor de attractie een ondergrondse plek is gereserveerd. Welke 
attractie, die in staat is de grote publiekstrekker te worden, die de Noordboulevard volgens het 
Masterplan nodig heeft, zit op een dergelijke plek te wachten? 
De initiatiefnemer staat bekend om zijn casino’s en speelhallen. Gegeven de situatie dat a) het rijk 
de gokmarkt vrijgeeft en b) als gevolg van de perikelen rond de Pier, ook het casino daar verdwijnt, 
achten wij de kans groot, dat de initiatiefnemer het nieuwe gebouw wil gaan gebruiken voor de 
vestiging van een groot Casino/Speelhal en de lege kelders bestemt voor nog meer parkeerplaatsen, 
waarmee de al eerder geschetste verkeersproblemen vergroot worden. 
Casinobezoek is een naar binnen gerichte activiteit. Dit past niet bij de op deze plek gewenste 
badplaatssfeer van flaneren, entertainen, shoppen, terrasje pikken, enz. 
Met de entree van het 4 etages tellende gebouw op de boulevard moet welhaast van Las Vegas-
achtige reclame gebruik worden gemaakt om goklustigen naar binnen te trekken. De huidige 
LEDschermen op de boulevard leiden al tot grote overlast, op nog meer zitten vooral de bewoners 
niet te wachten. 
Wij weten niet wat de precieze bedoeling van de initiatiefnemer is en verzoeken de gemeente haar 
standpunt kenbaar te maken ten aanzien van de wenselijkheid om op de boulevard een groot casino 
te realiseren. 
 

14. Participatie belanghebbenden 
Van geheel andere orde is het volgende. 
Bij de vaststelling van het Masterplan Scheveningen-kust is besloten:“ Voor de uitwerking van dit 
Masterplan wordt per ontwikkellocatie/deelgebied gebruik gemaakt van een structurele overlegvorm, 
waarin alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd” en “Ook voor de uitwerking van het verkeersplan 
wordt voor een dergelijke structurele overlegvorm gekozen”. Bij de besluitvorming over het 
Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling (IpSO) heeft de raad besloten om het initiatief meer bij 
de markt te leggen. Dit laatste besluit grijpt de gemeente steeds aan om te zeggen, dat zij bij private 
initiatieven geen zeggenschap hebben over de wijze waarop de initiatienemer de belanghebbenden 
betrekt bij de planontwikkeling. Wij stellen daartegenover dat in het vastgestelde raadsbesluit over het 
Masterplan ook al sprake is van private initiatieven en dat de tekst van de hiervoor genoemde besluiten 
private initiatiefnemers niet expliciet uitsluit van de verplichting tot het instellen van een structurele 
overlegvorm.  
Kortom de gemeente mag zich niet onttrekken aan haar eigen besluit door naar anderen te wijzen en 
dient hierin dus het voortouw te nemen. 
Daarom wensen wij, dat voor de planontwikkeling van de Noordboulevard alsnog een structurele 
overlegvorm van belanghebbenden wordt ingesteld met een participatiegraad, die vergelijkbaar is met 
tenminste de participatietrede Adviseren uit de Inspraak- en Participatieverordening. 
 
 
 
 
 

 


