
Motie behoud locatie Kijkduin

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland, bijeen op 23 april 2020

Constaterende dat:
 in de vorige bestuursperiode is besloten om het Gemeenlandshuis te renoveren en te 

verbouwen
 de begeleiding van de uitvoering van de taken uit te oefenen vanuit een centrale locatie, het 

Gemeenlandshuis
 met het oog hierop zoveel mogelijk overbodig geworden kantoren af te stoten, waaronder het 

kantoor te Kijkduin
 het pand is gesitueerd op een zeer ideale locatie in de nabijheid van de Zandmotor, het 

Naturagebied 2000 en de Atlantic Wall
 er veel nationale en internationale belangstelling is voor de Zandmotor zowel 

wetenschappelijk als recreatief
 het pand goed bereikbaar is, ook met het openbaar vervoer en beschikt over ruime 

parkeermogelijkheden

Overwegende dat:
- het hoogheemraadschap bij behoud van de locatie altijd strategisch een partner zal zijn bij 

verdere kustontwikkeling
- bij het behoud van de locatie de dreiging van verdere woonbebouwing kan voorkómen
- aan de bestemming van het pand een educatieve functie zou kunnen worden toegekend en 

tevens zeer geschikt is voor het inrichten van tentoonstellingen 
- dit een zeer grote kans is om het belang van het vervlechten van waterstaatszorg (bouwen met 

de natuur) op brede schaal bekendheid te geven
- een kans voor het hoogheemraadschap is weggelegd om het belang van waterschapsbestel te 

onderstrepen
- de opzet van een ‘educatief’ centrum een stimulans is om samenwerking met andere partijen 

te bevorderen

Verzoekt het college om
- het kantoorpand te Kijkduin aan te houden
- te onderzoeken of het indertijd genomen besluit tot verkoop kan worden ingetrokken
- een plan met andere partijen op te stellen voor de inrichting van een ‘educatief’ centrum (met 

mogelijkheid voor het houden van tentoonstellingen)

En gaat over tot de orde van de dag
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