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Inzake: Palacecomplex Scheveningen

De gemeenteraad

Het raadslid de heer W.J. Pijl heeft op 8 november 2008 een brief met daarin zes vragen aan
de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.
1. Maakt het college van b&w er een gewoonte van de gemeenteraad via de media te informeren?
2. Zo nee, wil hij daar dan onmiddellijk een eind aan maken en ervoor zorgen dat dit nooit meer zal
gebeuren?
Het betreffende artikel is een product van vrije nieuwsgaring. Het college is hier niet bij betrokken.
3. Hoe kon AD Haagsche Courant over de informatie beschikken die tot de berichtgeving in dit
dagblad heeft geleid?
Op 17 september 2008 heeft een z.g. consultatiebijeenkomst plaatsgevonden waarbij de studie door
de opstellers is gepresenteerd aan de “stakeholders” uit het gebied. De Verenigingen van Eigenaren
van de drie appartementencomplexen in het Palacecomplex zijn daarna door de projectmanager
geïnformeerd over de studie. Deze consultatie is een afgesproken onderdeel bij het opstellen van
de Discussienota.
Voorafgaand aan het artikel in de AD Haagsche Courant heeft een publicatie plaatsgevonden over
hetzelfde onderwerp in De Telegraaf. Uit die publicatie ontstaat de indruk dat De Telegraaf
geïnformeerd is door één van de bewoners van het Palacecomplex.

DSO/2008.3984

2

4. Wie is te verstaan onder de gemeente Den Haag, die volgens het krantenbericht opdracht tot het
maken van stedenbouwkundige studie door ‘het gerenommeerde Amerikaanse architectenbureau
Jerde’ heeft verstrekt?
5. Verder zou volgens het krantenbericht ‘Jerde ingehuurd zijn door de ambtenaren die het
masterplan Scheveningen voorbereiden’.
a. Hoe hebben zij dit gedaan? Op eigen gezag? Of met toestemming van?
b. Zo ja, van wie en onder wiens verantwoordelijkheid?
De Discussienota Masterplan Scheveningen-kust wordt opgesteld op basis van de in februari 2008
door de gemeenteraad vastgestelde Nota van Uitgangspunten. De voorbereiding van de discussienota
vindt plaats onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de wethouder van Bouwen en Wonen.
6. De studie van Jerde, aldus de woordvoerder van de gemeente in AD-HC, “is een verdere
uitwerking van de nota van uitgangspunten die door de gemeenteraad is vastgesteld”.
a. Betekent dit een zogeheten ‘carte blanche’ voor het college van b&w?
b. Heeft de gemeenteraad hierbij het nakijken?
c. Zo nee, wanneer is de gemeenteraad aan zet?
De Discussienota Scheveningen-kust die op dit moment wordt opgesteld, is de basis voor
een uitgebreide samenspraak met bewoners van Scheveningen en Den Haag over de toekomstige
ontwikkeling van Scheveningen. De resultaten van de samenspraak worden betrokken bij het opstellen
van het concept Masterplan. Het Masterplan wordt volgens planning medio volgend jaar aan
de gemeenteraad ter bespreking en vaststelling aangeboden.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram
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