
Inspraak Emil Driesenaar Commissie Ruimte 9-1-2019 Vuurtorenweg  
 
Geachte commissie,  
 
Mijn naam is Emil Driesenaar, wijkvertegenwoordiger van het deelgebied Vuurbaakstraat 
voor het Wijkoverleg Scheveningen - Dorp en lid van de commissie tegen hoogbouw naast 
de vuurtoren. 
 
Wij zijn tegen de voorgenomen hoogbouw omdat het onze trotse vuurtoren verandert in 
een klein paaltje en omdat het een van de laatste karakteristieke delen van de kustlijn 
ontsiert met weer een nieuw toekomstig spijtobject. 
 
Onze petitie Tegen Hoogbouw naast de Vuurtoren heeft 3876 steunbetuigingen opgeleverd. 
Die bied ik hierbij graag aan. 
 
We hebben om tafel gezeten met Wethouder Klein, de betrokken ambtenaren en de 
projectontwikkelaars, en hebben het gebouw in overleg op veel punten weten aan te 
passen. 
 
Maar de hoogte, daar viel niet aan te tornen. Het was een gevecht tegen de bierkaai.  
Eerst werd er stoïcijns omheen gepraat. In februari 2018 stelde de ontwikkelaar een 5 laags 
ontwerp als compromis voor aan de gemeente.  
 
Dit werd door de demissionaire wethouder van tafel geveegd en de vergunningsaanvraag 
van het 6 laagse model werd aan het nieuwe college doorgegeven.  
Dat terwijl de meeste partijen zich tijdens de verkiezingen tegen deze hoogbouw hebben 
geuit. 
 
De reden? 
De nota van uitgangspunten is in 2015 ongezien door deze raad "goedgekeurd". In die nota 
zit een bestemmingsplanwijziging verstopt, zodat het gebouw nu maximaal 34 meter hoog 
mag worden.  
 
Daarmee wethouder is een onomkeerbare kettingreactie in werking gezet waardoor het Rijk, 
enkele beleidsmakers en de projectontwikkelaar hun zin krijgen. 
  
We vinden het onbegrijpelijk dat niemand hier wat kan doen. Het democratische systeem 
wordt omzeild als jullie dit laten gebeuren. 
 
Daarom nemen wij als betrokken burgers onze verantwoordelijkheid en gaan straks door 
naar de rechtbank van Den Haag om ons beroepschrift in te dienen. 
 
Wij zullen ons blijven inzetten voor een breed gedragen ontwerp dat de kustlijn versterkt en 
de vuurtoren waardig is. 
Een ontwerp waar Scheveningen trots op kan zijn.  
 



Van u vragen wij om een ordentelijke procedure te volgen, zodat in de Raad discussie en 
besluitvorming kan plaatsvinden, inspraak een effectieve plaats kan krijgen en een met 
moeite bereikt compromis gerespecteerd kan worden.  
 
Zoals het nu gaat worden wij als belanghebbenden buiten spel gezet. Scheveningen heeft 
een eigen karakter.  
Deze hoogbouw overschrijdt een grens, dit is te veel.  
Scheveningen verdient beter! 
 
 
Hoogachtend, 
namens het Wijk Overleg Scheveningen - Dorp en de Commissie Tegen Hoogbouw naast de 
Vuurtoren, 
 
Emil Driesenaar 

Scheveningen


