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Planinitiatief Boulevard Scheveningen (Hommerson)  

 

Geachte voorzitter, 

 

Op 15 oktober 2012 is door Strandweg Vastgoed BV  een beginselaanvraag ingediend bij de gemeente  

Den Haag voor een bouwplan op het noordelijk deel van de boulevard in Scheveningen (tussen de Palace 

Promenade en de keerlus Gevers Deynootweg). Gezien het feit dat het initiatief de afgelopen periode met 

enige regelmaat in de publiciteit is gekomen, informeer ik u over het ingediende initiatief. 

 

Het initiatief betreft de sloop van de bestaande winkels op de boulevard, die eigendom zijn van 

Hommerson, de nieuwbouw van nieuwe winkels (ca. 2.500 m2), een grotere ruimte voor een 

publiekstrekker/-attractie (ca. 5.600 m2), een verdiepte parkeergarage (ca. 600 plaatsen) en een 

fietsenstalling (ca. 240 plaatsen). In totaal gaat het om een programma van ca. 26.150 m
2
 bruto 

vloeroppervlakte. 

 

Het programma is ondergebracht in een langgerekt volume langs de boulevard, met aan de zeezijde het 

aanzicht van aaneengeschakelde koepelvormige volumes van verschillende hoogtes. De parkeergarage en 

winkels zullen worden afgedekt met een groen dak dat zich tevens uitstrekt over het ‘dek’ tussen de zgn. 

‘Oranjeflats’. Ter verduidelijking van de voorgestelde bouwmassa is een impressie van het beginselplan 

bijgevoegd. 

 

Met dit plan wordt een flink deel van de in het Masterplan genoemde ambities ingevuld. Hier wordt 

nadrukkelijk gesproken over “het opwaarderen van de Pier en de bebouwing aan de Boulevard”. Het 

college staat positief tegenover particuliere initiatieven die aansluiten bij de ambities zoals verwoord in het 

Masterplan. Dergelijke initiatieven leveren een (economische) impuls aan Scheveningen-Bad. 

 

Het beginselplan is op de gebruikelijke wijze in behandeling genomen en wordt momenteel getoetst aan de 

van toepassing zijnde wet- en regelgeving en het Masterplan Scheveningen-Kust.  
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Belangrijk punt is dat de ontwikkelaar tot op heden onvoldoende inspanning heeft geleverd met betrekking 

tot communicatie naar bewoners en ondernemers in Scheveningen. De 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. 

  

De behandeling van het beginselplan neemt, als gevolg van de aard en de omvang, nog geruime tijd in 

beslag.  

 

Met vriendelijke groet, 

de wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie, 

 

Marnix Norder 


