
GEMEENTERAAD 

 

  
 
 

Pagina 1 van 2 
 

RIS-nummer:      308664 
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Datum: 3 mei 2021 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

 

Sinds jaar en dag bestaat er de wens van een droogloop voor de Haagse markt. Volgens berichtgeving 

in De Telegraaf doen er echter tegenstrijdige verhalen de ronde over de status van de middelen 

hiervoor en de gevolgen van de recente plaatsing van zonnepanelen op de markt voor de mogelijke 

droogloop. De fracties van SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP en NIDA vinden het wenselijk 

dat de wethouder Markten inzage geeft in de feitelijke stand van zaken zodat hiermee hopelijk een 

einde komt aan de onrust.  

 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelen de raadsleden Arp, Smit, Klokkenburg en 

Mahmood de volgende vragen: 

 

1) Kan het college aangeven wat de status is van de financiële reservering waar onder andere de 

droogloop voor de Haagse Markt uit dient te worden bekostigd? Hoeveel geld zit er momenteel 

in kas? In hoeverre is dit bedrag sinds 2018 gewijzigd?  

2) Is de hoeveelheid middelen die momenteel in kas zit voldoende voor de realisatie van een 

droogloop? Kan het college haar antwoord toelichten? 

3) Kan het college aangeven wat er in de statuten van de Stichting Haagse Markt is bepaald over 

de besteding van deze middelen? Aan welke doelen mogen deze worden uitgeven en op welke 

wijze worden de marktkooplieden hierbij betrokken? 

4) Klopt het dat de zonnepanelen op de daken van de units zijn bekostigd uit de financiële 

reservering van de Stichting Haagse Markt die onder andere bestemd is voor de droogloop? Zo 

ja, hoeveel geld is er naar de zonnepanelen gegaan? 

5) Is er ook gemeentelijk subsidiegeld naar de zonnepanelen gegaan? Zo ja, hoeveel en aan de 

hand van welke subsidieregeling? Wat waren de voorwaarden voor deze subsidieregeling en 

hoe heeft de gemeente erop toegezien dat er hieraan is voldaan? 

6) Klopt het dat de plaatsing van de zonnepanelen op de Haagse Markt-units geleid heeft tot 

claims van bedrijven? Kan het college een toelichting geven op de aard van deze claims en 

tevens aangeven of de gemeente hier een rol in speelt (bijvoorbeeld als subsidieverstrekker)? 

7) Klopt het dat de daken van de units voor een symbolisch bedrag zijn verhuurd aan de Stichting 

Haagse Markt om de plaatsing van de zonnepanelen mogelijk te maken? Zo ja, wanneer is deze 

huurovereenkomst opgesteld? Hoe is de hoogte van het huurbedrag totstandgekomen? Hoe is 

de raad over deze overeenkomst geïnformeerd? Indien de raad hier niet over is geïnformeerd, 

wat is dan de reden hiervan? 

8) Kan het college aangeven of de plaatsing van de zonnepanelen technische belemmeringen 

opwerpt voor de realisatie van de droogloop? Zo ja, welke? 

 

In de brieven ‘Toekomstvisie Haagse markten’ (RIS303122) en ‘Transformatie Haagse Markt’ 

(RIS303572)  geeft het college aan te willen inzetten om de droogloop, die bij slecht weer dicht kan, te 

realiseren en te verduurzamen door zonnepanelen aan te brengen. De gemeente zou bijdragen in de 

vorm van expertise en zou de Stichting Haagse Markt ondersteunen bij de uitvraag. 
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9) Kan het college aan de hand van een beknopte tijdlijn omschrijven op welke wijze zij invulling 

heeft gegeven aan bovenstaande afspraken?  

10) Is het college het met de SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP en NIDA eens dat de 

realisatie van een droogloop nog altijd wenselijk is om een bezoek aan de Haagse Markt ook op 

regenachtige dagen aantrekkelijk te maken? Zo ja, hoe gaat het college eraan bijdragen dat de 

droogloop alsnog binnen zo kort mogelijke termijn kan worden gerealiseerd? 

 

Aanvullend op de eerder gestelde vragen van de fracties van NIDA (RIS308447) en Islam Democraten 

(RIS308629) over de mogelijkheid dat gesubsidieerde zonnepanelen in Den Haag en specifiek de 

Haagse markt gemaakt zijn met dwangarbeid door Oeigoeren, stellen de fracties van SP, Partij voor de 

Dieren, ChristenUnie/SGP en NIDA ten slotte de volgende vraag: 

 

11) Hoe is de alertheid op mensenrechtenschendingen verankerd in het gemeentelijke inkoop- en 

subsidiebeleid ten aanzien van zonnepanelen? Welke criteria zijn er op dit gebied gesteld 

binnen de SDE+ subsidie die voor de zonnepanelen op de Haagse Markt is aangevraagd? 
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