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Den Haag, 14 maart 2017

Geacht college, waarde leden van de gemeenteraad DH

Als Denktank Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark staan wij in basis positief
tegenover Madurodam. Bij het aanvaarden van de opdracht hebben wij het over Madurodam
uitdrukkelijk gehad. Binnen de door de Gemeente gestelde randvoorwaarden zagen wij geen beletsel
wanneer Madurodam verder ging met het uitwerken van zijn ambities. De voorwaarden zijn:
-

Groen in de omgeving moet groen blijven en van dezelfde kwaliteit
Groen moet openbaar toegankelijk blijven
Omwonenden en belanghebbenden worden betrokken bij de uitwerking van de businesscase
Parkeren en logistieke afwikkeling dient zorgvuldig uitgewerkt te worden

Op 20 februari en 22 februari heeft een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden in het Mariott Hotel
op uitnodiging van de Gemeente Den Haag. Hier werd aandacht geschonken aan het proces rondom
het maken van een zogenaamd “PUK”. Voor Madurodam is de Gemeente aan de slag gegaan met
het maken van een dergelijk PUK (Plan uitvoeringskader).
Als Denktank zijn wij hiervan niet rechtstreeks op de hoogte gebracht. Hoewel in de antwoorden
waar we om verzocht hebben (naar aanleiding van vragen van bewoners van de stad) toch staat
geschreven dat er leden van de Denktank uitgenodigd zouden zijn voor deze bijeenkomst. Deze
antwoorden werden op ons verzoek verstrekt via de door u aangestelde secretaris van onze
Denktank en de projectleider voor ons gebied.
Het is correct dat er leden van de Denktank aanwezig zijn geweest bij deze bijeenkomsten maar niet
in de hoedanigheid van “lid van deze denktank” daarover willen wij helder zijn. Het is een omissie dat
we uitgenodigd zijn als Denktank en een afvaardiging hebben gestuurd.
De leden die er zijn geweest waren of wel lid van de klankbordgroep van Madurodam zelf dan wel
betrokken als “achterban” van deze leden met geheel eigen te behartigen belangen.
Wel hebben deze leden verslag gedaan tijdens ons Denktank overleg van 23 februari jl. over de stand
van zaken. Wij hebben deze beknopte samenvatting meegekregen:
-

-

-

Controle op alle gestelde voorwaarden berust bij het bestuur van de stad, de afdelingen schrijven
het PUK en onthouden zich van enige controle en uitspraken hieromtrent; Het komt vaker voor
dat de Gemeente gevraagd word een PUK te schrijven;
De 4 randvoorwaarden zoals hierboven beschreven staan niet als dusdanig in het PUK, wanneer,
hoe en door wie deze voorwaarden getoetst zijn/worden is niet bekend. Noch is bekend wat de
resultaten hiervan zijn.
Er staan in het PUK andere voorwaarden (3 stuks) beschreven die niet in overeenstemming zijn
met de eerder genoemde voorwaarden.

-

-

-

Dit PUK zou rechtstreeks ter stemming gebracht worden bij het College van B&W en wanneer er
positief over gestemd werd zou de initiatiefnemer zijnde Madurodam over kunnen gaan tot het
uitwerken van een Voorlopig Ontwerp waarbij men 0.7 hectaren bos invordert die behoren tot
het gebied waarover de Denktank Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark zich
dienen te buigen. Zonder enig overleg met deze Denktank als “belanghebbende”
Informatie over de stand van zaken zou voor ons verzameld worden via het overleg van de
verschillende projectleiders (Scheveningse Bosjes/Madurodam). Over de procesgang van het PUK
en de stand van zaken hebben wij tot nog toe niets vernomen.
Wel ontvangen wij vragen van betrokken burgers Denk hierbij aan vragen over de stand van
zaken van het PUK. Deze vragen laten wij dan via de afgesproken weg beantwoorden. Proactief
ontvangen we geen informatie vanuit het overleg van de projectleiders.

Beste leden van het College van B&W: op basis van afspraken die wij besproken hebben voor het
aangaan van onze opdracht kunnen wij ons niet verenigen met de huidige plannen van Madurodam.
Beste leden van het College van B&W, beste leden van de raad: wij vragen u om zorgvuldige toetsing
van de 4 eerder gestelde randvoorwaarden door de Gemeente. Na toetsing zien wij graag de
uitkomst van deze toetsing tegemoet. Wanneer wordt vastgehouden aan de 0.7 hectares bos te
vernietigen dan lijkt het ons niet onbelangrijk dat - voor tot zoiets wordt besloten - er samen met de
Denktank gekeken wordt of er andere opties mogelijk zijn voor Madurodam.
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