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Onderwerp:  Reactie op Discussienota Masterplan Scheveningen-kust

Referte: Emailbericht met convocatie dd. 31/12/2008 van voorzitter BNS aan voorzitters-
leden GSBO

Aanwezig: R. van der Helm, M. van den Broek, M. Scheidius, J. Spaans, M. Bevers
(vergadervoorzitter), K. Zeper, R. den Heijer en H. van Leeuwen.
Afwezig: J. Brand, D. van der Veer, F. Oosterhuis (allen met bericht), R. Coops (zonder
bericht).

1. Samenstelling commentaar op de Discussienota met voorstudies
_  Ingestemd wordt met voorstel om een gezamenlijk commentaar op te stellen dat
bestaat uit vier delen:

a. Havenkwartier Noord aan te leveren door BOH, WOS, en Duindorp
b. Scheveningen Dorp aan te leveren door WOS, BOH en BNS
c. Scheveningen Bad aan te leveren door BNS en WOS
d. Verkeer & Ruimte aan te leveren door wkgp Verkeer o.l.v. H. van Leeuwen

_  De aan te leveren delen worden door zorg van BNS (R. den Heijer) samengevoegd
tot een gezamenlijk commentaar, waarvan het eerste concept ter goedkeuring wordt
voorgelegd. Besloten wordt commentaren daarna alleen individueel naar R.den Heijer
te sturen.
_  Voor het finale commentaar wordt steun gezocht bij ondernemersgroeperingen.

2. Participeren in Platform
_  Besloten wordt in principe deel te nemen in het Platform voor Scheveningen-Bad.
_  Na ontvangst schriftelijk verzoek van College aan GSBO voor deelname aan
Platform Bad zal worden aangegeven dat GSBO zal deelnemen en BNS verzoeken de
delegatie namens de bewoners aan te leveren.
GSBO zal in zijn reactie aan b&w tevens verontrusting uitspreken over onder meer de
samenstelling van het Platform, waarin vertegenwoordiging namens de bewoners als
sterke ondervertegenwoordiging wordt ervaren, en over de wijziging van het
samenspraaktraject, dat voorheen was ingericht met meerdere klankbordgroepen.
_  Benadrukt wordt dat de platformdeelnemers goed contact met de achterban dienen
te houden, dat vertegenwoordiging van direct betrokken bewoners aan de kust moet
zijn gewaarborgd en dat de ervaringen, resultaten van de werkzaamheden in het
Platform efficiënt moeten worden gecommuniceerd met alle betrokkenen.
_  GSBO zal alert reageren op het gedachte tijdschema van weth. Norder en de
realiseringsmogelijkheden daarvan. Daarbij zal worden uitgegaan van een reeds
verstreken maand voordat met werkzaamheden kan worden begonnen. Brieven en
mailverkeer daaromtrent zal steeds ruim worden verspreid.



3. Protest tegen procedure
_  Besloten wordt dat GSBO een korte ondersteunende brief zal richten aan het
College i.c. weth. Norder m.b.t. de brief BNS van 11-01-2009 (inz. enquête). Daarin
zal ook de merkwaardige verspreiding van de Discussienota onder de bewoners van
het betrokken Masterplan-gebied, worden vermeld.
_  Aangezien in de Discussienota (bldz 19) staat vermeld dat het APS zal worden
betrokken bij de samenstelling van het Platform, t.a.v. de deelnemende
bewonersvertegenwoordiging, doch dat zowel weth. Norder als projectleider Jansen te
kennen hebben gegeven dat zulks aan het GSBO zal worden verzocht, wordt besloten
dat mocht het APS inderdaad daarmee zal worden belast, het APS op gelijksoortige
wijze het GSBO zal aanwijzen als de beslissende instantie. Te zijner tijd moet
besluitvorming binnen het APS die handelwijze dat bevestigen.

M. Bevers notulist


