GEMEENTERAAD
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Uitslag stemming: aangenomen
RIS-nummer: 303786
Motie: Boter bij de Visafslag 2.0
Indiener: Pieter Grinwis, ChristenUnie/SGP

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van de
Brief wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, de heer Revis, over Informatie over
voortgang ontwikkeling De Kust Gezond (RIS 303124) en Brief wethouder Stadsontwikkeling, Wonen
en Scheveningen, de heer Revis, over Ontwikkelingen strand (RIS 303050),
constaterende, dat:
 na jaren van voorbereiding de herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd op
Scheveningen ter versterking van het viscluster en de werkgelegenheid is gestart, maar dat op
het laatste moment United Fish Auctions (UFA) ultimo 2017 niet is toegetreden tot de
Gebiedsontwikkelingsovereenkomst Noordelijk Havenhoofd (GOO) vanwege de uitblijvende
financiële bijdrage van de gemeente, tevens aandeelhouder, Den Haag;
 de wethouder SWS in de commissievergadering van 25 september aangaf dat het door zijn
ambtsvoorganger wethouder SEZH in februari 2018 toegezegde bedrag inmiddels van een
dekking is voorzien en daadwerkelijk beschikbaar is voor de renovatie van de visafslag;
 de wethouder SWS in deze vergadering UFA besluiteloosheid verweet, terwijl UFA laat weten
te wachten op nakoming van de eerder gemaakte afspraken uit de GOO en ontvangst van het
toegezegde bedrag;
overwegende, dat:
 de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid draagt voor de renovatie van de visafslag,
mede gelet op de wijze waarop deze voorheen gemeentelijke visafslag is verzelfstandigd in
1998 en gefuseerd tot UFA in 2000;
 voor een goed functionerende haven en viscluster, renovatie van de visafslag cruciaal is, terwijl
de woning- en hotelbouw in de realisatie nu voorrang krijgt boven de haveneconomie;
 het visafslaggebouw afgelopen zomer definitief is aangewezen als Rijksmonument en er
derhalve zorg gedragen moet worden dit erfgoed zo goed mogelijk in stand te houden;
van mening dat:
 er een eind moet komen aan de situatie van op elkaar wachten en naar elkaar wijzen, dat in het
verleden in het kader van de GOO gemaakte afspraken moeten worden nagekomen en dat UFA
zo snel mogelijk met de renovatie van de visafslag kan en dient te beginnen;
verzoekt het college:
 de eerder in het kader van de Gebiedsontwikkelingsovereenkomst gemaakte afspraken na te
komen, inclusief toegezegde bijdragen, mede ten behoeve van het oplossen van historische
gebreken en het kunnen voldoen aan de parkeernorm, en zich in te spannen op de kortst
mogelijke termijn en in ieder geval nog dit jaar met UFA tot een overeenkomst te komen,
zodat de renovatie van de visafslag snel van start kan,
en gaat over tot de orde van de dag.
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