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VERSLAG KLANKBORDGROEP
NIEUWBOUW INTERNATIONAAL STRAFHOF

Datum, tijdstip

Dinsdag 30 november 2010, 19:00 – 21:00 uur

Locatie

Stadhuis, Zaal A-04.02

Genodigden

Gemeente Den Haag:
Jerry de Vries (voorzitter)
Maltie Banwari (notulen)
Marloes Mos
Eugene Noya

Projectleider, Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Projectmedewerker, Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Projectinspecteur Stadsdeelkantoor Scheveningen
Communicatieadviseur, Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken:
Jan Sanders
Roel van der Mark
Alex Looy

BIZ/Nederland Gastland
Rijksgebouwendienst
Rijksgebouwendienst

Internationaal Strafhof:
Hans Heemrood
Jeroen Tamsma

Projectdirecteur
Projectmanager Brink Groep

Leden Klankbordgroep:
Mevr. M. Kaastra (Mart)
Dhr. S. Witkam (Steven)
Dhr. R. Visser (Rob)
Dhr. W. Hoekstra (Willem)
Dhr. Æ. Schoustra (Æde)
Dhr. R. van den Helm (Robbert)
Dhr. W.J. Lindenhovius (Willem)
Dhr. W. Roëll (Willem)

AVN
Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen
Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen
Wijkvereniging Benoordenhout
Wijkvereniging Duttendel – Wittebrug
Adviesplatform Scheveningen
Bewonersvereniging Waalsdorp, wdw/vdb even nummers
Bewonersvereniging Waalsdorp, wdw/vdb even nummers

Rogier Bekkers
Ann Janssens
Mevr. C. de Jong-Boon (Caroline)
Mevr. C. Buter–de Haas (Corine)
Dhr. W. Voerman (Wim)

Rijksgebouwendienst
Adjunct projectdirecteur
AVN
Wijkvereniging Benoordenhout
Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen

Afwezig

Actie

1. Opening en mededelingen
Jerry de Vries opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het agendavoorstel wordt
zonder wijzigen aangehouden. Het doel van de bijeenkomst is om de klankbordgroep te
informeren over de voortgang van de voorbereidingen voor de nieuwbouw van het ICC.

Mededelingen:
-

Rgd heeft op 30 september 2010 een kapaanvraag ingediend. De aanvraag is niet juist
gepubliceerd door de gemeente. De gemeente heeft reacties en bezwaren ontvangen van
bewoners. Ook heeft de media aandacht gegeven aan dit onderwerp.
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-

De architect van het ICC heeft het voorlopige ontwerp afgerond. Het ICC is bezig met de
besluitvorming voor het maken van een definitief ontwerp.

-

De gemeente is bezig met het uitbreiden van het communicatieplan voor het informeren van
bewoners. Dit onderwerp staat op de agenda van deze bijeenkomst.

-

De gemeente heeft het voorstel oplossingsrichtingen benutting Hubertustunnel en ontsluiting
Benoordenhout van Bewonersvereniging Waalsdorp bestudeerd. Dit onderwerp staat op de
agenda van deze bijeenkomst.

-

Vanwege de uitgebreide agenda wordt voorgesteld het voorstel voor wijzigen van de regels
voor de Klankbordgroep te agenderen voor de volgende bijeenkomst. Aanwezigen gaan
hiermee akkoord.

-

Op 8 december 2010 heeft de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd over de
toekomstplannen van Defensie voor de Frederikkazerne. De gemeente informeert de
bewoners tijdens deze bijeenkomst over de Nota van Uitgangspunten Frederikkazerne. Ook
wordt door Defensie een presentatie gegeven. De bedoeling is dat de Nota van
Uitgangspunten op 14 december 2010 door het College wordt behandeld (onder
voorbehoud). Nadat het College de Nota van Uitgangspunten heeft goedgekeurd, worden de
stukken ter informatie verzonden naar de deelnemers van de klankbordgroep.

-

Gemeente

Op 13 december 2010 heeft de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd over de
nieuwbouw van het ICC.

-

In aanvulling op de reguliere post, zal de gemeente de uitnodigingsbrief voor de
informatiebijeenkomsten mailen naar de deelnemers van de klankbordgroep. De
uitnodigingsbrieven worden door de gemeente huis aan huis verspreid.

Gemeente

2. Goedkeuring verslag en bespreken acties
Verslag van bijeenkomst d.d. 28 juli 2010
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Verslag van bijeenkomst d.d. 28 september 2010
Het verslag wordt goedgekeurd behoudens de volgende opmerkingen:
-

Naar aanleiding van het verslag merkt Willem Lindenhovius op dat de heer Lucas Kingma op
verzoek van hem en Willem Roëll is uitgenodigd om mee te gaan naar de klankbordgroep
van 28 september 2010. Jerry de Vries licht toe dat alleen na overleg met de deelnemers
van de klankbordgroep personen kunnen worden uitgenodigd.
De gemeente is positief over de bereidheid van Lucas Kingma om mee te doen met de
klankbordgroep, maar zal eerst met Lucas Kingma nader kennis willen maken. Ook maakt
de gemeente een voorbehoud op basis van de regels van de klankbordgroep. Jerry de Vries
zal een afspraak maken met Lucas Kingma.

-

Roel van der Mark merkt op dat een zin op pagina 2 bij onderdeel 2 als volgt aangevuld
moet worden: “Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige presentatie is dat
vanwege de sloop van de kazernemuren het behoud van de bomen direct grenzend aan de
muren hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk is”.
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-

Jeroen Tamsma licht toe dat de presentatie van het ICC niet kan worden verstrekt vanwege
het vertrouwelijke karakter van de inhoud.

3. Voorbereidingen nieuwbouw ICC
Bouwrijp maken Alexanderkazerne
-

Alex Looij presenteert de plannen van de Rgd voor het kappen van bomen op het terrein van
de Alexanderkazerne. Een kopie van de presentatie wordt door de Rgd via de gemeente aan
alle deelnemers verzonden.

-

Rgd/gemeente

Mart Kaastra merkt op dat 26 oktober 2010 het artikel door de gemeente is gepubliceerd in
de Posthoorn.

-

Roel van der Mark vertelt dat hij met 3 bewoners heeft gesproken over onder andere de
kapaanvraag en de plannen voor het landschappelijk inrichtingen van het terrein van het
ICC. Hij bevestigt dat de publicatie door de gemeente niet overeenkomt met de door de Rgd
ingediend kapaanvraag. Bij de aanvraag is door de Rgd veel informatie ingediend, die niet
bekend is bij een grote groep bewoners in de wijk.

-

Willem Hoekstra is van mening dat geeft de drie bewoners actie hebben gevoerd, mede
doordat bewoners het gevoel hebben dat de gemeente haar afspraken niet nakomt, die zijn
gemaakt met bewoners tijdens het project Hubertustunnel.

-

Jerry de Vries geeft aan dat de gemeente veel aandacht zal geven aan het communiceren
van de plannen van de Rgd met de bewoners. Hierbij is het belangrijk dat niet alleen
gecommuniceerd wordt dat bomen worden gekapt, maar dat volgens de plannen van het
ICC ook veel groen terugkomt. Voorkomen moet worden dat onjuiste publicaties van
aanvragen door de gemeente worden gedaan.

-

Eugene Noya meldt dat de gemeente overweegt de wijkmagazines te gebruiken als middel
voor het communiceren van de plannen.

-

Over de kapaanvraag merkt Willem Hoekstra op dat de gemeente eerst een bouwaanvraag
in behandeling moet hebben, voordat de gemeente een beslissing kan nemen over de
kapaanvraag. Op zijn minst, dient de gemeente de eis over de bouwaanvraag als
voorwaarde op te nemen in de kapvergunning. Deze werkwijze geeft volgens Willem
Hoekstra meer vertrouwen aan de bewoner.

-

Aede Schoustra stelt voor dat de Rgd bomen voorziet van een aanduiding of deze
gehandhaafd kunnen blijven of gekapt worden.

-

Willem Hoekstra geeft aan dat als de gemeente zorgvuldig te werk gaat en voldoende
overleg heeft met de bewoners, dat de bezorgdheid van bewoners verminderd kan worden.

Jerry de Vries meldt dat de gemeente nog in overleg is met de Rgd over de kapaanvraag. Over
het vervolg van de procedure zal de klankbordgroep worden geïnformeerd.

Gemeente

Nieuwbouw ICC
-

Jeroen Tamsma presenteert het voorlopige ontwerp van de nieuwbouw van het ICC. Een
kopie van de presentatie wordt door het ICC via de gemeente aan alle deelnemers
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verzonden.
-

Hans Heemrood benadrukt dat het ICC transparant wil communiceren over de voortgang

-

Aede Schoustra adviseert om het Bospark in de presentatie van de nieuwbouw van het ICC

van het ontwerp, zowel in de klankbordgroep als met de bewoners in de wijk.

te plakken. De buurt is namelijk geïnteresseerd in het totale gebied en niet alleen in het
ontwerp van het ICC. Bijvoorkeur moet een dergelijk tekening beschikbaar zijn tijdens de
informatiebijeenkomst voor de bewoners op 13 december 2010. Het ICC en de gemeente
nemen dit advies in beraad.

4. Herinrichting openbare ruimte
-

Jerry de Vries presenteert de stand van zaken over de herinrichting van de openbare ruimte
vanwege de nieuwbouw van het ICC. Een kopie van de presentatie wordt door de gemeente
aan alle deelnemers verzonden.

-

Gemeente

Het programma van eisen is nog niet helemaal gereed. Tijdens de informatiebijeenkomst op
13 december 2010 wil de gemeente onderdelen van het programma van eisen presenteren
voor de bewoners. Zodra het programma van eisen gereed is, wordt de klankbordgroep
geïnformeerd over de belangrijkste onderdelen.

-

Jerry de Vries wil graag suggesties van de klankbordgroep op welke wijze de gemeente de

Allen

bewoners in de wijken kan benaderen voor een werkgroep, waarin de gemeente met de
bewoners samenwerkt tijdens het ontwerpproces.
-

Aede Schoustra geeft aan dat de mening voor de bewoners heel erg belangrijk is. De
gemeente en het ICC moeten hun schetsontwerpen combineren tot een tekening, zodat de
bewoners een totaalbeeld kunnen beoordelen.

5. Voorstel oplossingsrichtingen benutting Hubertustunnel en
ontsluiting Benoordenhout van Bewonersvereniging Waalsdorp
De gemeente vindt het een interessant voorstel en waardeert het initiatief van
bewonersvereniging Waalsdorp. Het voorstel heeft veel om handen en moet nog verder
technisch worden bestudeerd. Onderdelen moeten technisch nader uitgewerkt worden en nader
worden besproken met andere grondeigenaren en belanghebbenden in het gebied (o.a.
Provincie, Gemeente Wassenaar, Natuurverenigingen).
Op dit moment is niet te voorzien wat voor kosten er gemaakt moeten worden voor verder
onderzoek. Ook zijn in de gemeentelijke begroting thans geen middelen beschikbaar voor het
uitvoeren van dergelijke maatregelen. De gemeente ziet geen mogelijkheden het
bestemmingsplan aan te passen om planologisch te anticiperen op de eventuele uitvoering van
het voorstel. Wel bekijkt de gemeente de mogelijkheden om nader onderzoek te kunnen doen.
Willem Hoekstra adviseert de bewonersvereniging Waalsdorp haar ideeën tevens in te brengen
in de discussie over het Haagse Mobiliteit.
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6.

Procedure Bestemmingsplan en MER

Bestemmingsplan
De gemeente is druk bezig met de afronding van de voorbereidingen voor de besluitvorming over
het Raadsvoorstel. In december 2010 wordt aan de wethouder gevraagd het Raadsvoorstel te
agenderen voor de Collegevergadering van 4 januari 2011. Als het College instemt met het
Raadsvoorstel, zal het collegebesluit naar verwachting in januari 2011 behandeld worden door
de Raadscommissie Ruimte en nadien zal het besluit (in februari 2011) behandeld worden door
de Raad. Inspraak is mogelijk door eventueel bezwaar te maken tegen het Collegebesluit. Ook is
er de mogelijkheid gebruik te maken voor het indienen van bezwaren bij de Raadscommissie
Ruimte. Tot slot kunnen belanghebbenden aan het begin van de Raadsvergadering gebruik
maken van haar inspraakrecht en eventueel bezwaar maken nadat de Raad een besluit heeft
genomen.
MER
Het Raadsvoorstel heeft mede betrekking op het vaststellen van de Nota van Antwoord MER. In
aanvulling op gepubliceerde MER-rapporten heeft de Rgd in samenwerking met de Gemeente de
ontwerpaanpassingen van ICC laten toetsen op de MER-bevindingen. Deze rapportage is thans
gereed en wordt aan de leden van de klankbordgroep toegezonden.

7.
-

Rondvraag
Hans Heemrood meldt dat op 13 december 2010 de website voor de nieuwbouw van het
ICC wordt gelanceerd door het ICC. Dit nieuws wordt tijdens de informatiebijeenkomst voor
de bewoners bekend gemaakt. De informatie van de website loopt synchroon met de
website van de gemeente.

8.

Afsluiting en vervolgafspraak

Vervolgafspraak is op 19 januari 2011 van 19.00 – 20.30 uur in vergaderzaal A04.16 in het
stadhuis.
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