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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Intensiveer contact rondom huisvesting ambassades’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van de beantwoording schriftelijke vraag inzake Sloop monument en 

bomenkap Plein 1813 (RIS300355) op 20 september 2018 het door het raadslid de heer Grinwis 

ingediende motie ‘Intensiveer contact rondom huisvesting ambassades' (RIS300539) aangenomen. 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie.    

  

De motie luidt als volgt: 

 
Constaterende, dat:  

▪ het pand aan Plein 1813 4-5 door het Rijksvastgoedbedrijf verkocht is aan de staat Israël, en de 

gemeente hierover pas achteraf is geïnformeerd door het Rijksvastgoedbedrijf;  

 

Overwegende, dat:  

▪ nu de staat Israël dit pand in gebruik zal nemen als ambassade, er vanwege de veiligheid 

diverse maatregelen moeten worden genomen, die het aanzicht van dit beschermde stadsgezicht 

en rijksmonument zullen aantasten;  

▪ ambassades vrij zijn om hun vestigingslocatie te kiezen maar dat gezien het bijzondere profiel 

(zowel uit juridisch als veiligheidsoogpunt) van een ambassade meedenken vanuit de gemeente 

hierbij gewenst is;  

▪ bij eerdere kennisname door de gemeente van de verhuisplannen van de Israëlische ambassade 

tot een (vanuit gemeentelijk oogpunt) betere locatie had kunnen worden gekomen;  

 

Van mening, dat:  

▪ het niet de bedoeling is, dat de vestiging van ambassades leidt tot aantasting van 

rijksmonumenten en/of beschermde stadsgezichten;  

▪ in de toekomst dergelijke scenario’s voorkomen moeten worden;  
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Verzoekt het college:  

▪ nadrukkelijker in de contacten met ambassades hen kenbaar te maken dat we als gemeente 

graag willen meewerken aan en betrokken worden bij (her)huisvesting van ambassades en 

daarbij ook het belang hiervan voor zowel de ambassade als voor de stad met zijn vele 

beschermwaardige stadsgezichten en monumenten te benadrukken,  

 

Het college geeft op de volgende manier antwoord op de uitspraak van de raad: 

 

Allereerst biedt het college zijn excuses aan voor de vertraagde beantwoording van deze motie.  

 

De gemeente Den Haag onderhoudt op regelmatige basis contact met ambassades om hun verblijf 

goed te faciliteren. Dit hoort bij het streven om een goed gastland te willen zijn. In de contacten komen 

onderwerpen als huisvesting, parkeervergunningen e.d. ter sprake. De intensiteit van de contacten is 

mede afhankelijk van de behoefte van de ambassade.  

 

De ambassade van Israël heeft inmiddels ervoor gekozen haar ambassade elders te vestigen.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


