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  De gemeenteraad 

 

 

Het raadslid de heer R.  de Mos heeft op 22 januari 2013 een brief met daarin vier 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. 

 

Naar aanleiding van de berichtgeving aangaande de plannen van Hommerson om een deel van de 

boulevard te verbouwen en berichtgeving over het mogelijk afsluiten van De Pier van Scheveningen 

wenst Groep de Mos vragen te stellen aan het College 

 

1) Bent u bekend met de berichten 'Hommerson wil deel boulevard verbouwen (1) en 'Pier dreigt 

vanaf vrijdag op slot te gaan' (2) 
 

Ja. 

 
Uw wethouder Norder stelt in de media enthousiast te zijn over de plannen van Hommerson om 

een deel van de boulevard te verbouwen.  

 

2) Hoe kan het dat de gemeenteraad, bewoners en huidige ondernemers de berichtgeving over 

grote plannen van Hommerson om een deel van de boulevard te verbouwen uit de media moeten 

vernemen?  

 

Het betreft hier een particulier initiatief, dat op 18 oktober 2012 als een beginselaanvraag is 

ingediend. Het gaat derhalve nog niet om een formele omgevingsaanvraag.  
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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. 

Voor nadere informatie over het ingediende beginselplan verwijzen wij u naar de commissiebrief 

over dit onderwerp.  

 

3) Heeft u de bereidheid om halfjaarlijkse 'speeddates' in het leven te roepen om zo 

overlegmomenten te hebben tussen gemeente, bewoners en ondernemers, teneinde alle partijen te 

betrekken bij de totstandkoming van grote plannen, hetgeen draagvlak zal vergroten? Zo neen, 

waarom niet?  

 

Overleg over (grote) plannen heeft pas zin als deze voldoende zijn uitgewerkt en er zicht is op een 

positieve uitkomst. Het is aan de initiatiefnemer om op dat moment het voortouw te nemen voor 

een overleg met omwonenden en andere belanghebbenden.  

 

4) Heeft u de bereidheid om Hommerson ertoe te bewegen een reddingsboei richting De Pier te 

gooien? Zo neen, waarom niet? 

De curator is primair verantwoordelijk voor de afwikkeling van het faillissement van de Pier en het 

vinden van een koper. Wat het college betreft is dit een eigenstandig traject.  

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

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

 


