RIS-nummer:
Motie: boter bij de visafslag
Indiener: Pieter Grinwis
De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 november 2018, ter bespreking van het
voorstel van het college inzake de Programmabegroting 2019-2022 (RIS300472),
constaterende dat:
 onlangs de werkzaamheden zijn gestart op het Noordelijk Havenhoofd om de werkgelegenheid
én het viscluster op Scheveningen te versterken;
 de United Fish Auctions (UFA) uiteindelijk niet is toegetreden tot de Gebiedsovereenkomst
(GOO) Noordelijk Havenhoofd in verband met problemen met de financiering 1, maar dat er
wel wordt begonnen met overige ontwikkelingen, zoals de bouw van een hotel;
 in het coalitieakkoord staat: “We maken de gebiedsontwikkeling op het Noordelijk
Havenhoofd af”;
 renovatie van het monumentale gebouw van de Visafslag een essentieel onderdeel is van de
gebiedsontwikkeling2;
 de gemeente op verschillende momenten de bereidheid heeft uitgesproken bij te willen staan
in de financiering van de renovatie en de toenmalig verantwoordelijk wethouder op 26 oktober
2017 in de commissie Ruimte heeft gezegd alles aan te willen doen om dit rond te krijgen 3;
overwegende dat:
 de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid draagt voor de renovatie van de visafslag,
ook al is deze reeds in 1998 verzelfstandigd;
 voor een goed functionerende echte haven renovatie van de visafslag cruciaal is, in
tegenstelling tot woning- en hotelbouw;
van mening dat:
 het wrang is dat de renovatie van de visafslag zodanig is vertraagd dat deze nu later start dan
de realisatie van het mede daarvoor ‘noodzakelijke kwaad’ dat de naam Inntel Hotel draagt;
verzoekt het college:
 een bijdrage te leveren aan de renovatie van de visafslag, zodat deze spoedig van start kan, en
daarvoor zo nodig bijvoorbeeld dekking te vinden in het Economiefonds of in de structurele
impuls economie,
en gaat over tot de orde van de dag.
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