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Onderwerp 

VO boulevard Midden en Noordboulevard en projectdocument 

Noordboulevard 

  

   

Geachte voorzitter, 

 

Met deze commissiebrief informeer ik u over het raadsvoorstel Projectdocument en grondexploitatie 

Noordboulevard en het raadsvoorstel Voorlopig Ontwerp Boulevard / Kurhaus. Deze stukken worden 

u tegelijkertijd aangeboden vanwege de grote onderlinge samenhang. Omdat de stukken voortkomen 

uit een reeks eerdere besluitvorming door het college en uw raad, licht ik in deze brief graag de 

achtergrond van en het verband tussen de verschillende stukken nader toe. 

 

Voorlopig Ontwerp Boulevard  / Kurhaus 

Het Voorlopig Ontwerp heeft betrekking op de gehele Noordelijke Boulevard, bestaande uit Boulevard 

Midden (tussen Scheveningse slag en de Pier, inclusief de landzijdige omgeving van het Kurhaus) en 

de Noordboulevard (tussen de Pier en Zwarte Pad). Dit ontwerp is een deeluitwerking van het in 

januari 2016 door de Raad vastgestelde uitvoeringsprogramma ‘De Kust Gezond’ (RIS290042).  

 

In het coalitieakkoord “Vertrouwen op Haagse Kracht” is over dit gebied een duidelijke ambitie 

opgenomen: “De buitenruimte aan de kust moet weer aantrekkelijk worden voor bewoners, toeristen 

en ondernemers.” Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar groen met een ‘duin’-ervaring en het 

verbeteren van de verkeersdoorstroming en -veiligheid. De ambitie uit het coalitieakkoord is 

uitgewerkt tot de Agenda voor Scheveningen Bad De Kust Gezond, die in het voorjaar van 2015 is 

gepresenteerd (RIS281160). Uitgangspunt van De Kust Gezond is dat de buitenruimte van 

Scheveningen Bad weer aantrekkelijk wordt voor gebruikers en bezoekers: uitnodigend, gastvrij en 

comfortabel. Belangrijk instrument daarbij is een verzachting van het stenige karakter door het 

toevoegen van groenvoorzieningen en het voelbaar maken van de nabijheid van de kust en de duinen. 

Het uit de Agenda voortkomend uitvoeringsprogramma is in samenspraak met bewoners, 

ondernemers en andere belanghebbenden tot stand gekomen. 

 

Het Voorlopig Ontwerp dat nu voorligt is er op gericht om de ruimtelijke en functionele kwaliteiten 

van de buitenruimte te vergroten. Anders gezegd: mooier, aantrekkelijker en beter te gebruiken.  
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Het ontwerp is gebaseerd op de in het Ruimtelijk Kader Noordboulevard en het Handboek Openbare 

Ruimte Scheveningen (RIS290041) geformuleerde uitgangspunten: 

 Versterken van de samenhang met de zuidelijke, door Morales ontworpen boulevard.  

 Het accentueren van de bijzondere positie van het Kurhaus, als hart van de badplaats. 

 Het accentueren en programmeren van een viertal attractiepunten op dit deel van de 

boulevard, te weten de locatie van de Beeldentuin, de ruimte voor het Kurhaus, de ruimte voor 

de Pier, en het gebied voor Carlton Beach Hotel, als eindpunt van de Noordboulevard. 

 Inzetten op meer ruimte voor de voetganger, met name aan de landzijde, in aansluiting op de 

Gevers Deynootweg. 

 Het verbeteren van de doorsteken tussen Gevers Deynootweg en de boulevard 

 Het zoveel mogelijk vergroenen van de badplaats. 

 Het mogelijk maken van de vernieuwing van het bestaande vastgoed aan de Noordboulevard 

door het verbreden en herinrichten van de boulevard. 

 Een betere relatie tussen boulevard en strand door herschikking van de strandpaviljoens, 

waarbij aantal en oppervlakte van de exploitatievlakken niet ter discussie staat.  

 

Vanwege het belang om tot een integraal ontwerp te komen, is in één keer een Voorlopig Ontwerp voor 

het Kurhaus en omgeving (project 4), de Noordboulevard (project 6) en de Boulevard Midden (project 

8) uit het Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond opgesteld. Daarbij geldt dat het Voorlopig Ontwerp 

gefaseerd zal worden uitgevoerd, waarbij de deelgebieden Kurhaus en omgeving en Noordboulevard in 

de periode tot en met 2018 in uitvoering worden genomen. Voor de Boulevard Midden is op dit 

moment geen budget beschikbaar gesteld. Uitvoering is afhankelijk van toekomstige financiering.  

 

Haagse Kracht 

Het concept-voorlopig ontwerp Noordelijke Boulevard is tot stand gekomen in samenspraak met 

enkele direct belanghebbenden, zoals de Pier, de vereniging van strandpaviljoenhouders, het Kurhaus, 

VVE’s van direct omliggende complexen, diverse bewoners- en belangenorganisaties (WOS, BNS, AVN 

en Fietsersbond) verenigd in de door het College ingestelde werkgroep De Kust Gezond (RIS292847). 

Deze Werkgroep De Kust Gezond is zesmaal bijeengekomen, wat geleid heeft tot een breed gedragen 

advies van de Werkgroep. Veel van de door de werkgroep voorgedragen ideeën zijn in het VO 

opgenomen.  

 

Voor het concept-VO Kurhaus e.o. is een kleine groep direct belanghebbenden zoals het Kurhaus, de 

VVE’s van de direct omliggende complexen en het commercieel vastgoed langs de plint van het Gevers 

Deynootplein gevraagd input te leveren. In drie intensieve werkoverleggen zijn de knelpunten, risico’s, 

maar ook wensen en ideeën besproken. Dit heeft geleid tot een door de groep gedragen concept-VO 

Kurhaus e.o. 

 

Omdat het herinrichten van de Noordelijke Boulevard direct invloed zal hebben op de locatie en 

ontsluiting van de verschillende strandpaviljoens en kiosken, zijn ook gesprekken met 

(vertegenwoordigers van) kiosk- en paviljoenhouders gevoerd. 

Nadat het concept- VO Noordelijke Boulevard en het concept-VO Kurhaus e.o. op dinsdag 13 

september 2016 door het college waren vastgesteld, werden deze een dag later vrijgegeven voor 

inspraak. Vanaf die dag was het voor een ieder mogelijk om tot 25 oktober 2016 zienswijzen over één 

of beide concept-voorlopig ontwerpen in te dienen. 

 

Ook is na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten Noordboulevard in december 2015 het overleg 

met de “klankbordgroep Hommerson” met betrekking tot de vastgoedontwikkeling gecontinueerd.  
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Met de klankbordgroep is onder andere de verdere uitwerking van het bouwplan en de concept 

rapportage met betrekking tot de verkeersafwikkeling besproken. 

 

Informatiebijeenkomst 

Op dinsdag 4 oktober 2016 is over beide concept-VO’s een informatiebijeenkomst gehouden in het 

Kurhaus in Scheveningen. Ongeveer 200 belangstellenden (w.o. bewoners, ondernemers en 

strandpaviljoenhouders) hebben deze informatiebijeenkomst bezocht en werden uitgebreid 

geïnformeerd over beide plannen, alsmede het verlichtingsplan voor de boulevard e.o.  

Naar aanleiding van deze informatiebijeenkomst zijn ruim 125 zienswijze ingediend. Omdat een aantal 

zienswijzen door meerdere reclamanten identiek is ingediend, kan gesteld worden dat er 98 

verschillende reacties zijn ontvangen. Mede op basis van deze ingediende zienswijzen is het concept 

VO Boulevard/Kurhaus op diverse punten aangepast en heeft dit geleid tot het definitief voorlopig 

ontwerp. 

 

Projectdocument Noordboulevard 

Het door het college vastgestelde projectdocument heeft alleen betrekking op het deelgebied 

Noordboulevard en omgeving in combinatie met de vastgoedontwikkeling Hommerson. Ook de 

doorsteken van de Gevers Deynootweg naar de boulevard maken geen deel uit van dit 

projectdocument en bijbehorende grondexploitatie. Dit onder andere vanwege het recent door het 

college aangekondigde separate project ter realisatie van een ongelijkvloerse kruising van de Gevers 

Deynootweg/Zwolsestraat. Wanneer deze ongelijkvloerse kruising wordt gerealiseerd, zal de 

maaiveldinrichting aan de zijde van Carlton Beach veranderen. De in- en uitrit van de parkeergarage 

zullen dan aan deze zijde verdwijnen. Ook de verbetering van de doorsteek tussen de Oranjeflats en 

Palace Promenade zal dan gelijktijdig met realisatie van de ongelijkvloerse kruising worden uitgevoerd 

(werk met werk). 

 

Ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg - Zwolsestraat 

Onderdeel van De Kust Gezond is het aantrekkelijker maken van de Badplaats. Vanaf de Zwolsestraat 

is de Zeekant een belangrijke doorgang naar het strand. Door het deel van de Zeekant tussen de Gevers 

Deynootweg en de boulevard autovrij te maken ontstaat al veel meer ruimte voor de voetganger en de 

wordt de herkenbaarheid als strandtoegang verbeterd. Feit blijft dat de kruising Zwolsetraat/Gevers 

Deynootweg op de drukke momenten in de badplaats zwaar belast wordt door een combinatie van 

“parkeerverkeer”, openbaar vervoer en voor overstekende fietsers en voetgangers. In de nu 

beschikbare ruimte op deze kruising zijn er maar beperkt mogelijkheden aanwezig voor verbeteringen. 

Het “loskoppelen” van de Zeekant voor het gemotoriseerd verkeer maakt de kruising minder complex. 

Veel ruimte en verkeershinder hangt samen met het afslaand autoverkeer van en naar de Zwolsestraat 

en het kruisend openbaar vervoer waarmee de nadruk blijft liggen op het verkeerskarakter in plaats 

van de beoogde entree van de badplaats.  

 

Door het realiseren van een ongelijkvloerse kruising in twee richtingen kan het kruisend autoverkeer 

voor een belangrijk deel worden weggenomen. Hierdoor ontstaat een verbetering van de doorstroming 

van het OV en van fietsverkeer. Bovendien verbetert een autoluwere inrichting op maaiveldniveau het 

verblijfsklimaat aanzienlijk. Er ontstaat meer ruimte voor de voetganger en voor vergroening: een 

belangrijk doel binnen de buitenruimtelijke agenda voor het gebied, De Kust Gezond. Het sluit ook aan 

op de ambitie die is verwoord in de Agenda Ruimte voor de Stad. Daarom heeft het college opdracht 

gegeven om een project op te starten om hier een ongelijkvloerse kruising te realiseren. Het betreft een 

ongelijkvloerse kruising startend aan het eind van de Zwolsestraat, onder de Gevers Deynootweg door, 

naar de nieuwe parkeergarage die onderdeel is van de vastgoedontwikkeling van Hommerson. 
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Daarnaast betreft het een extra, ondergrondse ingang van de Zwolsestraatgarage aan de zijde van de 

Alkmaarsestraat.  

Vanwege de samenhang van deze deelprojecten (afwikkeling verkeersstroom Zwolsestraat) en ten 

behoeve van efficiënte uitvoering van de werkzaamheden zullen deze ingrepen binnen 1 project 

worden opgepakt. Voorgesteld wordt om dit project aan het Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond 

toe te voegen. In het kader van dit nieuwe project zal een separaat Voorlopig Ontwerp worden 

opgesteld, wat in 2017 aan de raad zal worden voorgelegd ter besluitvorming. 

 

Uitgangspunt is dat de ongelijkvloerse kruising gelijktijdig wordt opgeleverd met de 

vastgoedontwikkeling Hommerson. 

 

Planning 

Na vaststelling van het Voorlopig Ontwerp door uw raad zal dit met betrokkenheid van de Werkgroep 

de Kust Gezond en de verschillende belanghebbenden in de omgeving worden uitgewerkt tot een 

Definitief Ontwerp. Ook zal de precieze planning van de werkzaamheden nader worden bepaald. Het 

streven is na de zomer van 2017 aan de slag te gaan met de uitvoering van de vastgoedontwikkeling en 

de ingrepen in de buitenruimte Noordboulevard en Kurhaus en omgeving. Dit is een ambitieuze 

planning, die haalbaar is als met Haagse Kracht hard wordt doorgewerkt aan de planvorming. 

 

Tot slot 

Met de vaststelling van dit projectdocument met bijbehorende grondexploitatie en het Voorlopig 

Ontwerp voor de boulevard en omgeving Kurhaus, komt de vernieuwing van de Noordboulevard tot 

uitvoering. Hiermee ligt er een unieke kans voor een kwaliteitsverbetering van de Noordboulevard, 

naar voorbeeld van de prachtige Morales-boulevard in het zuiden en de buitenruimte rond het 

Kurhaus. Ik kijk ernaar uit dit de komende jaren in nauwe samenwerking met belanghebbenden en de 

initiatiefnemer tot een goed resultaat te brengen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Boudewijn Revis 

 

 


