Van: Commissie Tegen Hoogbouw naast de Vuurtoren
Aan: Gemeente Den Haag, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Stadhuis
Spui 70
2511 BT Den Haag
Tevens per e-mail: college@denhaag.nl

Scheveningen

Betreft: ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Vuurtorenweg 35-37
Uw kenmerk: 201620505/6763254
Scheveningen, 16 juli 2018

Geacht college,
De Commissie Tegen Hoogbouw naast de Vuurtoren maakt, gesteund door meer dan 3821
ondertekeningen en de bewonersorganisatie WijkOverleg Scheveningen-dorp (WOS), bezwaar tegen de
vergunning die gegeven wordt om op de Vuurtorenweg 35-37 af te wijken van het huidige
bestemmingsplan. De Nota van Uitgangspunten is zonder inspraak tot stand gekomen. De hoogte van het
ontwerp drukt de monumentale vuurtoren weg en ontsiert de Scheveningse kustlijn.

Nota van uitgangspunten is zonder inspraak tot stand gekomen
De Nota van Uitgangspunten RIS282918 (NvU) is in beslotenheid, binnen de kamers van de gemeente, tot
stand gekomen, zonder inspraakmogelijkheden te bieden aan direct belanghebbenden zoals de
Scheveningse samenleving en is niet besproken in de raad.
• Er is nauwelijks aandacht besteed aan de aanzienlijk hogere bouwenvelop tijdens de eerste
informatieavond d.d. 2 april 2015. Er is een snelle power point presentatie geweest en er is niets
ter hand gesteld wat omwonenden nader konden bestuderen;
• De bewoners en belanghebbenden zijn tijdens en na de eerste informatieavond niet geïnformeerd
over inspraakmogelijkheden;
• Het verslag van de eerste informatieavond is niet representatief omdat de notulen eenzijdig zijn
opgesteld;
• De Nota van Uitgangspunten (NvU) is niet in de raad behandeld maar ter kennisgeving aangenomen
op 10 juni 2015.
Ook in het verdere proces zijn mogelijkheden tot inspraak en afstemming met belanghebbenden niet
benut:
• De tender lijkt op maximale opbrengst te zijn gericht ten koste van de kwalitatieve aspecten van de
NvU. De keuzecriteria bij het bepalen van de winnaar van de tender zijn niet openbaar gemaakt. De
gemeente heeft nagelaten om de Scheveningse gemeenschap te betrekken in de keuze van het
winnende ontwerp zodat hun belangen konden worden meegewogen in het besluit. De gemeente
heeft ook naderhand niet de voorwaarden willen aanpassen toen bleek dat er bezwaren kwamen
uit Scheveningen.
• Inspraak vermijdend gedrag blijkt ook uit de commissiebrief van 22 mei 2018 RIS299752, waarin de
demissionaire wethouder aangeeft dat er geen afzonderlijke verklaring van geen bedenkingen

nodig is. Daarmee negeert hij stoïcijns de realiteit van de maatschappelijke ophef over de
hoogbouwplannen.

Nota van Uitgangspunten verbloemt verhoging en stedenbouw verkwanselt kwalitatieve criteria
De Nota van Uitgangspunten besteedt pagina's vol aan tekst, uitleg en visualisaties van de kwalitatieve
aspecten in hoogdravende woorden. Echter, deze worden niet afgedwongen met objectief meetbare
criteria en stedenbouw verkwanselt deze criteria in de tender van het Rijks Vastgoed bedrijf.
De verhoging van de bouwenvelop t.o.v. het vigerende bestemmingsplan wordt daarentegen schimmig
weergegeven in de NvU waardoor de bestemmingsplanwijziging lastig is te toetsen:
- De hoogte van de bouwenvelop is uitgedrukt in NAP waardoor de procentuele verhoging
schappelijk lijkt: 13% (34/30 m. NAP) in plaats van 70% (19,5/11,5 m. bouwhoogte)
- De hoogte van de bouwenvelop wordt vergeleken met het kleine teruggetrokken hogere deel van
het huidige pand, wat slechts een heel klein gedeelte van het pand beslaat en wat in het nieuwe
pand vergelijkbaar zal zijn met de technische installaties die nog boven op het ontwerp komen en
niet worden afgebeeld op de tekeningen en visualisaties
- Het zijaanzicht met de hoogtes is vanuit een onrealistisch standpunt weergegeven, de vuurtoren
wordt te groot weergegeven en de vigerende hoogtes worden niet getoond.
- Er zijn geen representatieve 3D volumestudies of visualisaties van de bouwenvelop in het
document te vinden waarmee de belanghebbenden zich een beeld konden vormen van de
omvang van de nieuwe envelop.
- De cirkel om de vuurtoren die de invloedssfeer weergeeft waarin de architect moet zorgdragen
voor een respectvolle aansluiting met de vuurtoren oogt als een objectief afdwingbaar criterium
maar is dat niet.

Geen draagvlak bij belanghebbenden, liefhebbers van Scheveningen en in de raad
Dit blijkt uit de 3821 steunbetuigers die met handtekeningen en digitaal via www.vuurtorenweg.com
verklaren dat ze "Tegen hoogbouw naast de Vuurtoren" zijn. De lokale en landelijke pers heeft er het
afgelopen jaar herhaaldelijk artikelen over geschreven, en op Facebook is het een onderwerp dat de
gemoederen blijft beroeren. In de verkiezingen hebben diverse partijen zich tegen de hoogbouw
uitgesproken. Ook in de raad is de hoogbouw een gevoelig onderwerp zoals de afgelopen week is gebleken
in diverse debatten.

Ontwerp aanpassingen onvoldoende
- De aanpassingen die de ontwikkelaar n.a.v. het participatie overleg heeft gedaan om het huidige ontwerp
tegemoet te laten komen aan de eisen van de omwonenden zijn onvoldoende omdat de hoogte
onveranderd is gebleven. De versmalling van de bovenlaag beperkt het wegdrukken van de vuurtoren
enigszins, maar uit de volumestudies in bijlage 1 blijkt duidelijk dat de vuurtoren in de schaduw wordt
gezet. Dat heeft de bewonerscommissie tijdens de veelvuldige overleggen duidelijk laten weten.
- De gemeente heeft zijn verantwoordelijkheid niet genomen inzake de eis die de NvU stelt dat het
ontwerp de vuurtoren niet mag wegdrukken. Het definitieve ontwerp doet dat wel (zie de volumestudies
in de bijlage) en had om die reden dus niet ontvankelijk mogen worden verklaard. De vertegenwoordiger
van de dienst stedelijke ontwikkeling heeft diverse malen gezegd dat het nooit de bedoeling is geweest
deze hoogte over de volle breedte vol te bouwen. Hij heeft echter nagelaten dit af te dwingen door een
beperking op te leggen aan de invulling van de bouwenvelop.
- Het door projectontwikkelaar en bewonerscommissie gezamenlijk voorgestelde 5 laags ontwerp dat wel
draagvlak heeft bij de betrokkenen, is door de wethouder terzijde gelegd - hiermee zijn belofte brekend
dat hij een gezamenlijk ontwerp zou accepteren.
- De verantwoordelijk demissionaire wethouder meende dat behandeling ervan in de raad niet nodig is,
terwijl partijen die tot de nieuwe coalitie behoren, zich tijdens en na de verkiezingen uitdrukkelijk tegen
deze hoogbouw hebben uitgelaten. Zie commissiebrief van 22 mei 2018 RIS299752.
- De Vuurtorenweg is dermate smal dat intensivering van het verkeer als gevolg van de nieuwe
appartementen tot problemen zal leiden. Hoe minder verkeer erbij komt, des te beter het is

Conclusie
De gemeente heeft nagelaten om rekening te houden met de Scheveningse gemeenschap, en heeft de
voorwaarden ook naderhand niet willen aanpassen toen bleek dat er bezwaren kwamen tegen de
hoogbouw. De ontwikkelaar heeft wel gezocht naar een oplossing, maar die is ondanks het fiat hierop van
de buurt door de gemeente eenzijdig afgewezen.
De commissie tegen hoogbouw naast de vuurtoren vraagt daarom dringend namens de 3821
ondersteuners van de petitie en het WijkOverleg Scheveningen-dorp om de hoogbouw in deze vorm af te
blazen. Immers, het is
- in strijd met de vigerende regels Ruimtelijk Ordening;
- in strijd met het minimale respect dat voor een rijksmonument gepast is;
- in strijd met het belang van de Scheveningse samenleving vanwege de afbreuk aan de beeldbepalende
waarde van de vuurtoren en de bijbehorende huisjes;
- in strijd met de correcte procedure van inspraak bij grote bouwprojecten.
In plaats daarvan vragen wij vast te houden aan het huidige bestemmingsplan, of om de nota van
uitgangspunten te herzien met een envelop die als compromis wel breed draagvlak krijgt, bijvoorbeeld ter
grootte van het gemeenschappelijke ontwerp van 5 lagen.
Het bestemmingsplan is op deze manier verzekerd van een passende hoogte waardoor deze bijzondere
plek in Den Haag en Scheveningen niet voor altijd verknoeid wordt.
Hoogachtend,

Bewonerscommissie Tegen Hoogbouw naast de Vuurtoren
Esther Blom
Emil Driesenaar
Jorik Freeke
Bram de Jeu
Robin Hamerlinck
Anne Marije Hogenboom
Merle Mudde
Martin Pronk
Alexander Rodriguez
Roxy Tacq
Tom Verhagen
Bart van Wijk
Thijs van de Winckel

Stichting WijkOverleg Scheveningen-dorp (WOS)
Jan Lautenbach
Hans Grijzen

Bijlagen
1. 3D Volumestudies van de ontwerpen van 5 en 6 lagen hoog
2. Steunbetuiging bewonerscomité 5 laags ontwerp aan de wethouder
3. 3821 Steunbetuigingen Tegen hoogbouw naast de Vuurtoren
4. Brief van het WOS aan de gemeente over claimrisico bij het project.

Scheveningen

Bijlage 1. 3D Volumestudies van de ontwerpen van 5 en 6 lagen hoog
N.B. Niet gevisualiseerd zijn o.a. de technische installaties en balkons, die zich buiten de envelop bevinden
Voor meer aanzichten, zie www.vuurtorenweg.com/fotos-en-ontwerpen/

3D Volumestudie van het 6 laags ontwerp

3D Volumestudie van het 5 laags ontwerp, gesteund door de bewonerscommissie

Bijlage 2. Steunbetuiging Bewonerscomité 5 laags ontwerp aan de wethouder
Gemeente Den Haag
T.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 19157
2500 CD Den Haag
Tevens per e-mail: college@denhaag.nl

Betreft: participatietraject herontwikkeling Vuurtorenweg 35-37

Den Haag, 16 maart 2018
Geachte wethouder Klein,
Wij schrijven u deze brief naar aanleiding van het participatietraject wat wij hebben doorlopen inzake
de herontwikkeling van de Vuurtorenweg 33-35 locatie in Scheveningen.
In december 2016 hebben wij voor het eerst beelden gezien van het ontwerp van OZ architecten en
Kondor Wessels Vastgoed (KWV). Hierover waren wij als buurt zeer ontstemd met als belangrijkste
aandachtspunten: * Hoogte van de nieuwbouw * Massale uitstraling van het ontwerp * Consequenties
voor verkeersveiligheid in de wijk
Nadat de gesprekken in oktober/november 2017 aanvankelijk in een patstelling leken te eindigen, heeft
KWV begin februari 2018 contact met ons opgenomen. In een hierop volgend overleg is een ontwerp
gepresenteerd dat een brede bouwlaag minder bevat dan het oorspronkelijke plan. Deze handreiking
heeft geresulteerd in voortzetting van de gesprekken tussen om te komen tot een oplossing die voor alle
betrokken partijen acceptabel is.
Vervolgens is deze tegemoetkoming (aan één van de 3 aandachtspunten) terug gekoppeld naar
belanghebbenden uit de directe achterban van de bewonerscommissie. Uit deze gesprekken is een aantal
randvoorwaarden (met name gericht op verkeersveiligheid) naar voren gekomen, die, wanneer daar
invulling aan zal worden gegeven, zal zorgen voor een breed draagvlak voor het aangepaste ontwerp. De
bewonerscommissie zal zich dan inzetten om een positieve bijdrage aan dit nieuwbouwproject te
leveren. In dat geval is wat ons betreft dan de volgende stap in het proces, het in co-creatie maken van
een inrichtingsplan van de openbare ruimte, zoals ook al eerder is toegezegd door de gemeente.
Graag willen de projectleiders van KWV en de bewonerscommissie dan op korte termijn met u om de
tafel om de herontwikkelingsplannen door te spreken en om overeenstemming over de vervolgstappen en
de communicatie eromheen te bereiken.
We horen dan ook graag wanneer we het slotoverleg, waar u eind vorig jaar wegens ziekte niet bij kon
zijn, kunnen overdoen.

Namens de bewonerscommissie,

Emil Driesenaar Martin Pronk Thijs van de Winckel

Bijlage 3. 3821 steunbetuigingen Tegen hoogbouw naast de Vuurtoren
Zie https://petities.nl/petitions/geen-hoogbouw-naast-de-vuurtoren-van-scheveningen?locale=nl

Handtekeningen Tegen Hoogbouw naast de Vuurtoren
Tegen hoogbouw A4
Tegen hoogbouw A5
Klinker Knipsel
Brief
Handtekening lijsten
Petitie.nl Geen hoogbouw naast de vuurtoren 2018 07 15

3821
147
47
68
1
310
3248

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG zijn de handtekeningen niet bijgevoegd
aan deze zienswijze, maar in te zien bij Emil Driesenaar, Vuurbaakstraat 16 te Scheveningen.
Onderstaande foto bevat het merendeel van de handtekeningen.

Bijlage 4: Brief van het WOS aan de gemeente over claimrisico bij het project en
het antwoord van de gemeente.
Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Den Haag
T.a.v. de heer K. Klein
Postbus 12600
2500 DJ DEN HAAG
Den Haag, 15 april 2016
Betreft: Nota van Uitgangspunten ten behoeve van herontwikkeling Vuurtorenweg 35-37
(RIS 282917) Voorkomen planschadeclaim
Geachte heer Klein,
Met klem willen wij u erop wijzen, dat ons inziens de ontwikkelaar van de herontwikkeling Vuurtorenweg 35-37
planschade bij de gemeente kan indienen, indien de WABO procedure om de maximale bouwhoogte te verhogen
van 26 /30 meter naar maximaal 34 meter niet tot het door de ontwikkelaar gewenste resultaat leidt.
In RIS28917 Nota van Uitgangspunten ten behoeve van herontwikkeling Vuurtorenweg 35-37 wordt namelijk niet
genoemd dat de beschreven maximale bouwhoogte van 34 meter NAP afhankelijk is van de uitkomst van de WABO
procedure ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging.
Op pagina 9 in hoofdstuk 1.5.1 Vigerend bestemmingsplan staat: “De toegestane maximale bouwhoogte bedraagt 26
m plus NAP en voor een beperkt deel 30 m plus NAP. Het maaiveld ligt op 14,5 m hoogte plus NAP.”
Vanaf pagina 17 wordt de bouwhoogte van 34 meter aangegeven. Nergens is te lezen dat deze hoogte onder
voorbehoud van de uitkomst van de bestemmingsplanwijzingsaanvraag is.
Wij willen u daarom met klem verzoeken ervoor te zorgen dat de koper van het terrein in kennis wordt gesteld van
dit voorbehoud.
Wij hopen dat u ons gerust kunt stellen dat dit voorbehoud voldoende is benadrukt voordat het Rijk tot verkoop
overgaat.
Uw reactie zien wij gaarne op korte termijn tegemoet.
Hoogachtend,
J.A. Lautenbach
voorzitter WOS

