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Onderwerp
Uitnodiging vooroverleg concept ontwerp bestemmingsplan Scheveningen Haven
Geachte mevrouw, mijnheer,
De gemeente werkt momenteel aan een nieuw bestemmingsplan Scheveningen haven. Graag
nodigen wij een vertegenwoordiger van uw organisatie uit voor een bijeenkomst voor het
vooroverleg over het concept ontwerp bestemmingsplan Scheveningen Haven. Doel van het
vooroverleg is om te controleren of alles klopt zoals wij dat in het concept bestemmingsplan
hebben vastgelegd. Verder is het bedoeld om zaken die we over het hoofd hebben gezien en die
dus nog ontbreken in het plan, toe te voegen. Het vooroverleg voeren we met instanties als het
Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat. En met organisaties uit de buurt zoals die van u, omdat u
de buurt het beste kent.
U bent van harte welkom woensdag 17 april, vanaf 19.00 uur in de kantine van de Visafslag.
Visafslagweg 1 , ingang Havenzijde. Om 19.30 uur is er een plenaire presentatie over het
ontwerp-bestemmingsplan. Voorafgaand en na afloop van het plenaire deel kunt u over
verschillende onderwerpen vragen stellen. Specialisten op het gebied van het bestemmingsplan, de
MER (Milieueffectrapportage) inclusief natuur, verkeer en het Beeldkwaliteitsplan zijn aanwezig
om u te woord te staan. Het Beeldkwaliteitsplan is een eerste uitwerking van het
stedenbouwkundig plan Scheveningen Haven.
We stellen het in verband met de organisatie van de avond zeer op prijs als u zich van te voren
aanmeldt. Wij verzoeken u dan ook via het emailadres; scheveningen-haven@denhaag.nl te
mogen vernemen wie we van uw organisatie die avond kunnen begroeten.
Het gaat in dit stadium dus niet om inspraak. Dat is de volgende stap in het proces, als het college
het ontwerp-bestemmingsplan vrijgeeft voor inspraak Naar verwachting gebeurt dit in juni. De
inspraaktermijn is zes weken. U kunt dan zienswijzen indienen die u dient te richten aan de
gemeenteraad. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast. Tijdens deze periode
van ter inzage legging (inspraak) organiseren we een informatieavond voor de hele buurt.

Het doel van het bestemmingsplan is het vastleggen van de ruimtelijke structuur in een juridisch
planologisch kader. Het gaat dan om de bestaande structuur en de toekomstige structuur zoals die
door de gemeenteraad is vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten Scheveningen Haven. In een
bestemmingsplan word vastgelegd wat er mag worden gebouwd en voor welke functies gronden
en gebouwen mogen worden gebruikt. Het plangebied voor het bestemmingsplan Scheveningen
Haven kunt u zien op de plankaart in de bijlage.
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