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Inzake: Ontwikkeling Hommerson aan de Strandweg. 

 

  De gemeenteraad 

 

 

De raadsleden, de heren M. Wörfsdörfer en C.M.  Pluimgraaff  hebben op 24 januari 2013 een brief 

met daarin twee vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.  

Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 

De VVD en het CDA onderschrijven het belang van een opwaardering van de Scheveningse 

Noordboulevard. Een opwaardering van het noordelijke deel van de boulevard en een toevoeging aan 

het bestaande winkelaanbod is gewenst om de verschraling van dit deel van de boulevard een halt toe 

te roepen. De VVD en het CDA zijn daarom blij met het bericht dat een particuliere partij - Casino 

Hommerson - wil investeren in de Noordboulevard. 

Buurtverenigingen en ondernemers hebben echter te kennen gegeven niet in de plannen te zijn gekend. 

Om niet nader bekende redenen is de ingediende aanvraag beginseluitspraak niet gepubliceerd in de 

Gemeenteberichten. Dit verbaast de VVD en het CDA, omdat volgens de partijen een aanvraag 

beginselverklaring ten allen tijden gepubliceerd dient te worden. 

 

1. Kan het college aangeven waarom de aangevraagde beginseluitspraak niet is gepubliceerd in de 

 Gemeenteberichten? 

 

Het is al jaren gebruik om ook de beginselaanvragen te publiceren, hoewel dit formeel niet verplicht 

is. De beginselaanvraag van Hommerson is vanuit de Wabo-procedure automatisch doorgegeven aan 

het systeem dat de digitale bekendmakingen ondersteunt. Dit systeem zorgt voor opname in de digitale 

gemeenteberichten. Voor zover we hebben kunnen nagaan is in de laatste koppeling een fout 

opgetreden, waardoor  dit bericht  niet in de digitale Gemeenteberichten is opgenomen.  Het college 

laat nagaan hoe deze omissie in de toekomst voorkomen kan worden. 

 

2. Kan het college toezeggen Casino Hommerson zo snel mogelijk op te dragen om, conform de  

‘Handreiking communicatie particuliere bouwinitiatieven’ (RIS 255688), in overleg te treden met 

alle belanghebbenden en Casino Hommerson tevens te verzoeken om deze belanghebbenden te 

laten participeren bij de verdere uitwerking van de plannen? 

 

De beginselaanvraag is ingediend op 18 oktober 2012 en de beoordeling ervan is nog in volle gang. 

Belangrijk punt is dat de ontwikkelaar tot op heden onvoldoende inspanning heeft geleverd met 

betrekking tot communicatie naar bewoners en ondernemers in Scheveningen. Ambtelijk is de 

initiatiefnemer gewezen op het belang van een goede communicatie met de (directe) omgeving. 

Tevens is gewezen op de ‘handreiking’.  
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Initiatiefnemer heeft aangegeven hier de komende periode duidelijk aan te willen werken door het 

houden van informatiebijeenkomsten en door het instellen van een klankbordgroep, waarvoor ook 

bewoners en ondernemers uitgenodigd zullen worden om hier zitting in te hebben. De gemeente blijft 

de acties zeer nadrukkelijk volgen.  

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 

 

 


