
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad  
t.a.v. de Adviescommissie bezwaarschriften  
Postbus 12600  
2500 DJ Den Haag  

Scheveningen, 24 december 2018 
  
Onderwerp:  Bezwaarschrift tegen het voorgenomen besluit van 30 november 2018), inzake het 

verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
bedrijfsverzamelgebouw aan de Dr. Lelykade 2 

  
Geachte heer/mevrouw,  
  
Hierbij teken ik namens de Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) bezwaar aan tegen het besluit 
inzake het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een hotel onder het kopje van 
bedrijfsverzamelgebouw aan der Dr. Lelykade 2, zoals hieronder is aangegeven. Tegen deze beslissing 
hebben we het volgende bezwaar:  
 Als bewonersorganisatie voelen we ons misleid door enerzijds de oorspronkelijke benoeming van 

de optie ‘hotel met maximaal 75 kamers’ op betrokken locatie in het bestemmingsplan 
Scheveningen Haven en anderzijds de uitleg van het College in haar schrijven RAAD/2018.66 van 
12 november jl. dat zulk een benoeming niet leidend is voor de besluitvorming en daarom een 
hotel met 144 kamers wordt toegestaan. 

 Als bewonersorganisatie voelen we ons misleid door enerzijds voortdurend College berichten te 
ontvangen waarin gesproken wordt over ‘haven blijft haven’ en de bouw van een 
veelbedrijvengebouw m.b.t. haven gebonden bedrijvigheid en anderzijds geconfronteerd te worden 
met een besluit dat een hotel met 144 kamers gebouwd gaat worden op een locatie waar als enige 
nog een milieuvergunning geldt voor de daar huidige havengebonden bedrijvigheid en het voor 
bestaande gebruikers van dat gedeelte onmogelijk gemaakt gaat worden om op betrokken stukje 
kade te blijven functioneren, aangezien de noodzakelijke kaderuimte voor de kleine vissers (en 
olieboot) vervangen gaat worden door een doorgangsweg op die kade. 

 Aangezien ons wonen, werken en leven de afgelopen 100 jaar op de haven en haar 
werkzaamheden geënt is, tekenen wij bezwaar aan de bouw van een hotel die straks de 
werkzaamheden van visserij, visverwerking en havengebonden bedrijvigheid onmogelijk maakt 

 
Daarom zijn wij van mening dat het besluit niet in stand kan blijven  
  
Uw verdere berichtgeving wacht ik af.  
  
Hoogachtend,  
  
  
Teun van Dijk (06-53383965) 
Voorzitter BOH 
p.a. Westduinweg 38 d, 2583 EH te Scheveningen 
info@BOHscheveningen.nl 
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