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Voorstel van het college inzake het schrappen van Storks terrein uit Masterplan 

Kijkduin 

 

Inleiding 

Honk- en softbalvereniging Storks is momenteel gevestigd op een locatie in Kijkduin wat binnen het 

Masterplan Kijkduin (2009-2020) is aangewezen als potentieel ontwikkelveld (B3). Uitgangspunt voor 

de ontwikkeling van veld B3 is dat honkbalclub Storks een nieuwe plek krijgt.  Het Masterplan gaat uit 

van een verplaatsing naar de zuidzijde van het Kijkduinpark. De vereniging heeft de gemeente verzocht 

af te zien van de latente woningbouwplannen voor deze locatie. De vereniging wil zich graag verder 

ontwikkelen, maar voelt zich hierin belemmerd door de uitgangspunten van het masterplan.   

 

Alternatieve locatie 

Naar aanleiding van het Masterplan Kijkduin en een hierover aangenomen motie (RIS170030) is in 

2010 gestart met een zoektocht naar een geschikte alternatieve locatie. In eerste instantie is door Buro 

Bakker onderzoek gedaan naar de bebouwingsmogelijkheden van de zuidzijde van het Kijkduinpark. 

Het rapport wees uit dat  ingrijpende maatregelen (waaronder een 15 meter hoog geluid- en 

lichtwerend scherm) nodig zijn om de aangrenzende natura 2000 gebieden geen schade toe te 

brengen. Bovendien is de locatie erg krap. Vervolgens is in 2012, met de start van de aangrenzende 

ontwikkellocatie Schapenatjesduin Oost (B2), opnieuw gezamenlijk met Storks gezocht naar een 

andere nieuwe plek. Alle hierbij geïnventariseerde plekken leken echter niet geschikt en Storks heeft 

ernstige bezwaren uitgesproken tegen deze locaties.  Tenslotte is het zoekgebied verbreed naar een 

stadsbrede  zoektocht, hierbij zijn echter ook geen geschikte alternatieve plekken gevonden.  Op basis 

hiervan concluderen wij dat er op korte termijn geen goede alternatieve locatie beschikbaar is om de 

vereniging te verplaatsen.   

 

Consequenties 

Ontwikkelveld B3 is niet opgenomen in het Projectdocument Kijkduin en bijhorende Grondexploitatie 

(d.d. 25 oktober 2016). Het veld heeft daardoor niet de status gekregen dat het als woningbouw locatie 

is aangewezen.  Afzien van ontwikkeling van veld B3 brengt daarom geen financiële consequenties met 

zich mee.  

 

Voorstel tot afwijking Masterplan  

Op basis van het bovenstaande stellen wij voor om in te stemmen met het behouden van het terrein 

van Honk- en  Softbalvereniging Storks (ontwikkellocatie B3) als sportlocatie en hiermee af te wijken 

van het Masterplan Kijkduin. Met het besluit om hier geen woningen te bouwen heeft de vereniging 

voldoende zekerheid om in de komende jaren de noodzakelijke investeringen te doen, waarmee de 

verwachte groei van de sport geaccommodeerd kan worden.   

 

In het bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen 

waarmee de bestemming Sport gewijzigd kan worden in de bestemming Wonen. Bij de 
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eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan zullen wij u voorstellen deze 

wijzigingsbevoegdheid te schrappen. 

 

Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: 

 

De raad van de gemeente Den Haag, 

 

Gezien het voorstel van het college van 16 april 2019, 

 

Besluit: 

I. In te stemmen met het behouden van het terrein van Honk- en  Softbalvereniging Storks als 

sportlocatie en met het afwijken van het Masterplan Kijkduin, waar het gaat over ontwikkelveld 

B3. 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van  

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 


