
Inspreeknotitie	  BNS	  op	  Planinitiatief	  Boulevard	  Scheveningen	  (Hommerson)	  

Geachte	  voorzitter	  en	  commissieleden,	  

De	  naam	  is	  Steven	  Witkam	  van	  de	  commissie	  Verkeer	  en	  Ruimtelijke	  Ordening	  
van	  de	  BNS	  en	  ik	  spreek	  in	  op	  de	  brief	  van	  wethouder	  Norder	  over	  het	  plan	  op	  
de	  Noordboulevard	  	  

We	  zijn	  blij	  met	  de	  niet	  mis	  te	  verstane	  bewoordingen,	  die	  de	  wethouder	  
gebruikt	  in	  zijn	  brief	  om	  het	  belang	  van	  goede	  communicatie	  met	  de	  
belanghebbenden	  te	  onderstrepen.	  Goede	  communicatie	  is	  2-‐richtingsverkeer,	  
waarin	  niet	  alleen	  gepraat	  maar	  evenzeer	  geluisterd	  wordt.	  En	  als	  het	  goed	  is	  
dan	  levert	  dat	  een	  beter	  plan	  op	  en	  acceptabel	  voor	  alle	  belanghebbenden.	  

Inmiddels	  is	  de	  eerste	  informatiebijeenkomst	  achter	  de	  rug.	  Uitstekend	  
georganiseerd	  door	  de	  initiatiefnemer.	  Het	  feitelijke	  plaatjesmateriaal	  was	  voor	  
ons	  niet	  nieuw.	  De	  mondelinge	  toelichtingen	  van	  de	  gastheren	  bevatten	  echter	  
wel	  verrassende	  zaken:	  (5	  punten)	  

1) Samen	  	  met	  de	  gemeente	  is	  Hommerson	  al	  ruim	  2	  jaar	  bezig	  met	  de	  
ontwikkeling	  van	  dit	  plan.	  Ik	  vind	  dat	  niet	  erg	  transparant.	  

2) Het	  is	  de	  gemeente	  die	  om	  een	  hoog	  baken	  heeft	  gevraagd.	  Volgens	  
Hommerson	  hoefde	  dat	  niet.	  Wat	  erin	  gaat	  komen	  is	  mij	  onduidelijk.	  

3) De	  gemeente	  zat	  samen	  met	  Hommerson	  in	  het	  overleg	  met	  Delfland	  en	  
Rijks	  Water	  Staat	  

4) De	  watervergunning	  zou	  praktisch	  rond	  zijn	  met	  een	  unieke	  oplossing	  voor	  
het	  graven	  in	  de	  zeewering,	  maar	  daar	  kon	  nog	  niets	  over	  verteld	  worden.	  
We	  zijn	  benieuwd,	  want	  het	  gaat	  hier	  ook	  om	  de	  veiligheid	  van	  het	  
achterland.	  

5) Er	  komt	  een	  klankbordgroep	  van	  ongeveer	  8	  personen,	  die	  door	  Hommerson	  
worden	  geselecteerd	  op	  grond	  van	  door	  bezoekers	  ingevulde	  formulieren.	  
Met	  Hommerson	  is	  afgesproken	  dat	  de	  BNS	  hieraan	  zal	  deelnemen.	  

	  

Uit	  alle	  gesprekken	  blijkt,	  dat	  realisatie	  van	  dit	  plan	  niet	  kan	  zonder	  
aanpassingen	  aan	  de	  infrastructuur	  en	  de	  openbare	  ruimte	  (zoals	  de	  toegang	  
vanaf	  de	  Zwolsestraat).	  	  



Hommerson	  betaalt	  daarin	  mee,	  hoorden	  we	  van	  onze	  gastheren,	  maar	  het	  
blijft	  m.i.	  natuurlijk	  wel	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  gemeente.	  	  

Voor	  ons	  zijn	  er	  nog	  nauwelijks	  beantwoorde	  vragen	  op	  welk	  type	  bezoeker	  nu	  
eigenlijk	  gemikt	  moet	  worden	  op	  dit	  stukje	  van	  de	  Boulevard	  en	  de	  
economische	  onderbouwing	  van	  dit	  plan	  in	  relatie	  tot	  heel	  Scheveningen-‐Bad.	  

Volgens	  ons	  wordt	  het	  nu	  echt	  hoog	  tijd	  voor	  een	  stedenbouwkundig	  kader	  
voor	  Scheveningen-‐Bad,	  zoals	  dat	  in	  2010	  is	  besloten	  in	  het	  Masterplan.	  	  
Dat	  de	  gemeente	  de	  regie	  voert	  en	  nu	  echt	  met	  toepassing	  van	  de	  Inspraak-‐	  en	  
Participatieverordening.	  

En	  dan	  heb	  ik	  het	  nog	  niet	  eens	  over	  de	  afwikkeling	  van	  het	  verkeer	  gehad.	  

Ik	  dank	  u	  

	  
	  
	  
Bron:	  Vastgesteld	  raadsvoorstel	  Masterplan	  Scheveningen-‐kust	  
Scheveningen	  Bad	  ondergaat	  een	  metamorfose	  aan	  de	  zeezijde	  door	  de	  vernieuwde	  Boulevard	  een	  vervolg	  te	  
geven	  richting	  het	  noorden	  en	  het	  creëren	  van	  een	  nieuwe	  uitstraling	  van	  de	  vaak	  gesloten	  karakters	  van	  
gebouwen	  aan	  de	  zeezijde,	  denk	  aan	  de	  aanbouw	  van	  het	  Kurhaus,	  de	  plint	  van	  het	  Palacecomplex,	  Sealife	  en	  
Vitalizee.	  Brede	  doorgangen	  zorgen	  voor	  een	  goede	  verbinding	  met	  het	  achterland,	  waar	  het	  culturele	  
programma	  zich	  bevindt,	  waar	  de	  bezoekers	  aankomen	  en	  waar	  de	  woonfunctie	  de	  boventoon	  voert.	  De	  
locatie	  van	  het	  huidige	  casino	  is	  samen	  met	  de	  omringende	  bebouwing	  het	  middelpunt	  van	  de	  theatrale	  
activiteiten	  rond	  het	  Circusplein	  en	  het	  verbeterde	  Gevers	  Deynootplein.	  De	  commerciële	  ruimte	  van	  het	  
Palacecomplex	  en	  het	  Palaceplein	  bieden	  ruimte	  voor	  winkelen	  en	  uitgaan	  met	  extra	  aandacht	  voor	  de	  
perioden	  met	  minder	  mooi	  weer.	  Vanuit	  hieruit	  ontstaat	  ook	  de	  koppeling	  met	  de	  nieuwe	  boulevard	  en	  de	  
vernieuwde	  pier.	  De	  Pier	  wordt	  zeewaarts	  verlengd	  en	  nieuwe	  functies	  geven	  hem	  een	  nieuwe	  uitstraling:	  er	  is	  
ruimte	  voor	  familie-‐entertainment	  en	  een	  hotel	  complex	  met	  een	  bijzonder	  concept	  aan	  het	  eind.	  De	  
toegankelijkheid	  wordt	  verbeterd,	  zowel	  voor	  de	  voetganger	  als	  wellicht	  ook	  voor	  het	  autoverkeer.	  Aan	  het	  
eind	  van	  de	  promenade	  bij	  het	  Carlton	  Beach	  komt	  een	  nieuwe	  attractie	  voor	  de	  dagrecreatie,	  zodat	  de	  
promenade	  over	  de	  volle	  lengte	  benut	  kan	  worden.	  	  
De	  tweede	  lijn	  achter	  de	  kust	  is	  verdeler	  van	  het	  verkeer	  en	  aankomstplek	  voor	  bezoekers.	  De	  tweede	  lijn	  
ondergaat	  een	  belangrijke	  metamorfose	  in	  uitstraling:	  inrichting	  van	  de	  openbare	  ruimte	  en	  bebouwing	  spelen	  
daarbij	  een	  rol.	  

	  


