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Legenda
Landschappelijke boog op basis van het plan Solà-Morales
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1. Inleiding
Aanleiding

Eind 2012 is door vastgoedeigenaar Hommerson
het beginselplan ‘Noordboulevard’ ingediend
met betrekking tot een sloop-nieuwbouw plan
voor bestaande bebouwing op het gedeelte
van de boulevard tussen de Palacepromenade
en het Carlton Beach Hotel. De 15 verouderde
bedrijfsunits maken plaats voor een nieuw
complex dat voorziet in een publiekstrekker,
horeca, winkels en een ondergrondse
parkeergarage met circa 700 plekken. Het
initiatief betekent dat de bestaande bebouwing
dermate uitbreidt dat het noodzakelijk is om de
Noordboulevard te verleggen en opnieuw in te
richten.
In het voorjaar van 2013 is het planinitiatief van
Hommerson in de raadscommissie besproken.
Uitkomst was dat de gemeenteraad een grotere
gemeentelijke betrokkenheid verlangde in de
ontwikkelingen in Scheveningen Bad hetgeen
resulteerde in twee, door raad aangenomen,
moties. In deze twee moties is het volgende aan
het college gevraagd:
•

•

•

6

In overleg met bewoners, ondernemers
en initiatiefnemer de stedenbouwkundige
randvoorwaarden voor de noordelijke
boulevard te definiëren.
Bij het opstellen van de stedenbouwkundige
randvoorwaarden ook in te gaan op
openbare ruimte in algemene zin en specifiek
voor de noordelijke boulevard.
Eveneens in te gaan op de
verkeersafwikkeling en het parkeren in en
rond het gebied.
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Proces

Al snel na indiening van het beginselplan
Hommerson is naar voren gekomen dat het
ontwikkelde plan op een aantal bezwaren stuitte
bij de directe omgeving. Gelet op de grote impact
van het initiatief is na de bespreking van het
initiatief in de raadscommissie een Werkgroep
Noordelijke Boulevard e.o, (inclusief verkeer)
opgericht. Aan deze werkgroep nemen naast de
gemeente en Hommerson vertegenwoordigers
van bewoners en ondernemers deel. Bij de
startbijeenkomst van de werkgroep is tevens
een klankbordgroep opgericht voor het project
Hommerson, waaraan naast gemeente en
Hommerson ook een aantal direct betrokken
belanghebbenden deelnemen. In hoofdstuk 2.1
zijn de bezwaren op het oorspronkelijke plan en
de ideeën van de belanghebbenden samengevat.

De Kust Gezond

Om het initiatief te realiseren is het als
gezegd noodzakelijk om de Noordboulevard
te verleggen. Daarmee heeft het initiatief
vergaande consequenties voor de openbare
ruimte. Derhalve is er voor gekozen om het
initiatief van Hommerson in te bedden in het
buitenruimteprogramma De Kust Gezond. In
hoofdstuk 2.2 leest u meer over het doel van
dit programma, de inhoudelijke speerpunten
en de samenhang met de planontwikkeling
Noordboulevard.

Visiegebied en plangebied

Dit document kent een onderscheid tussen
visiedeel en het stedenbouwkundig kader. Het
visiedeel geeft een stedenbouwkundig visie op
de ontwikkeling van de Noordboulevard in zijn

ruimere omgeving, op pagina 4 aangegeven als
visiegebied. De visie agendeert ook opgaven
en/of wensen die buiten het plangebied van de
Noordboulevard vallen, maar die een rol zullen
blijven spelen bij toekomstige ontwikkelingen.
Uit de visie komt het kader voort dat specifiek van
toepassing is op de door Hommerson beoogde
ontwikkeling tussen de Pier en het Carlton Beach
hotel. Het plangebied hiervoor is eveneens
weergegeven op pagina 4. Het plangebied
omvat naast de eigenlijke bouwlocatie ook de
omringende buitenruimte inclusief boulevard,
doorgangen en het kruispunt Zwolsestraat /
Gevers Deynootweg.
Binnen het plangebied ligt een aantal
uitwerkingszones. Het stedenbouwkundig kader
Noordboulevard geeft voor deze gebieden
alleen globale uitgangspunten. In samenhang
met het ontwerp van de buitenruimte zal er een
nadere uitwerking worden gemaakt in overleg
met betrokken partijen. De uitwerkingszones
betreffen plekken of zones waar als gevolg
van de ontwikkeling aan de Noordboulevard
veranderingen gaan plaatsvinden die ruimtelijk,
financieel en uitvoeringstechnisch verbonden zijn
met de planontwikkeling. Zo zullen bijvoorbeeld
de strandpaviljoens verplaatst moeten worden en
zullen er naar verwachting aanpassingen nodig
zijn aan het genoemde kruispunt.

Status

Met dit stedenbouwkundig kader zijn, na
vaststelling door het college van burgemeester
en wethouders, de ruimtelijke kaders vastgelegd
voor verdere uitwerking van het planinitiatief voor
vervanging van de huidige winkel en horeca strip

aan de Noordboulevard en de herinrichting van
de openbare ruimte in de omgeving.
De ontwikkelingsmogelijkheden op basis van dit
stedenbouwkundig kader zijn ruimer dan hetgeen
het vigerende bestemmingsplan Scheveningen
Bad mogelijk maakt. Om de ontwikkelingen
mogelijk te maken, zal daarom te zijner tijd
een juridisch planologische procedure worden
gevoerd. Het stedenbouwkundig kader biedt
daarvoor de ruimtelijke onderbouwing.

Leeswijzer

Na de inleiding volgen 5 hoofdstukken.
Hoofdstuk 2 gaat in op de samenhang met het
buitenruimte programma De Kust Gezond en op
het planproces tot dusver. In hoofdstuk 3 leest
u over de aanwezige kwaliteiten en knelpunten
en de stedenbouwkundige-economische
opgave. Dit hoofdstuk vormt de opmaat voor
de visie in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk kunt u
lezen wat de visie van de gemeente is op de
beoogde ontwikkeling van de Noordboulevard in
samenhang met de ruimere omgeving.
In hoofdstuk 5 is de visie vertaald in een concreet
kader voor de planontwikkeling Noordboulevard,
dat betrekking heeft op het gebied binnen de
aangegeven plangrens. De stedenbouwkundige
regels en overige kaders uit dit hoofdstuk
vormen de leidraad voor de uitwerking van
bouwplannen. Aspecten die hierbij aan de orde
komen zijn rooilijnen, bouwhoogtes, situering
van functies, verkeersaspecten, beeldkwaliteit
en duurzaamheid. Het afsluitende gaat in
op uitvoeringsaspecten zoals de te volgen
procedures, uitvoerbaarheid en communicatie.
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Beginselplan oktober 2012 - Bron: Wim de Bruijn, Bureau voor Stedenbouw & Architectuur

Ontwerp Hommerson gepresenteerd aan de Werkgroep tijdens de startbijeenkomst
Bron: Wim de Bruijn, Bureau voor Stedenbouw & Architectuur
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2. Kader En Proces
2.1 Inbreng Klankbordgroep

Al snel na indiening van het beginselplan
Hommerson blijkt dat het ontwikkelde plan
op een aantal bezwaren stuit bij de directe
omgeving. Direct betrokken ondernemers en
bewoners verenigen zich in een buurtgroep,
genaamd Imago Noordboulevard, en richten zich
tot de gemeenteraad. Samengevat komen deze
bezwaren neer op:
• Te veel schade aan de woon- en
werkomgeving met betrekking tot
waterveiligheid, stabiliteit, bereikbaarheid,
verkeersafwikkeling, milieueffecten en
leefbaarheid.
• Overschrijding van de voorschriften van het
vigerende bestemmingsplan.
• Op een aantal onderdelen niet in lijn met
het vastgestelde raadsbesluit Masterplan
Scheveningen-kust.
• Substantiële financiële/economische schade
aan bezittingen en ondernemingen.
Na de bespreking van het initiatief van
vastgoedeigenaar Hommerson in de
raadscommissie heeft de gemeente een
Werkgroep Noordelijke Boulevard e.o., inclusief
verkeer opgericht. Aan deze werkgroep nemen
naast vertegenwoordigers van de gemeente en
de ontwikkelaar ook vertegenwoordigers namens
bewoners (zowel BNS als direct omwonenden
als VvE’s ) en ondernemers (hoteleigenaren/exploitanten, strandpaviljoenhouders, winkeliers
etc.) uit de directe omgeving deel.
In de werkgroep bleek bij bewoners en
ondernemers weinig draagvlak voor het
oorspronkelijke beginselplan voor de
Noordboulevard. De belangrijkste kritiek- en

aandachtspunten betroffen:
• Het hoogteaccent halverwege het
nieuwbouwblok blokkeert het uitzicht van
achtergelegen flats.
• De boulevard kent een aantal attracties
die functioneren als “stepping stones “. In
het initiatief van Hommerson ontbrak een
duidelijke publiekstrekker aan het einde van
de Noordboulevard als schakel richting het
Zwarte Pad.
• Het volume kwam dermate ver naar
voren dat de vrije ruimte rond de Pier
werd belemmerd en er vanaf de Palace
Promenade geen vrije zichtlijn meer was naar
de kop van de Noordboulevard.
• De overgang van de Zeekant naar het groene
dak en uitwerking van het groene dak.
• De overgang van de nieuwe bebouwing naar
de boulevard in combinatie met droogloop
mogelijkheid.
• Inrichting en beheer van terrassen op de
boulevard.
• De overgang van de boulevard naar de
strandtenten door middel van een talud.
• De zorg over verkeersafwikkeling/
bereikbaarheid parkeergarage op drukke
dagen en in combinatie daarmee de zorg
over de bereikbaarheid van de private
garage onder de Palaceflats en de
verkeersafwikkeling op de Zeekant.
• Compensatie van te vervallen
parkeerplaatsen.
• De zorg van de bewoners dat de nieuwbouw
vooral zou worden aangegrepen om de
casino- en speelhalfuncties te centreren en
uit te breiden.
• Aandachtspunten met betrekking tot omvang
en invulling van de publiekstrekker:

o
o
o

geen overlast in de nacht.
zichtbaarheid versus uitzicht.
publiekstrekker mag geen volgende 		
strandpaviljoen zijn.

Tijdens de startbijeenkomst van de Werkgroep
presenteert Hommerson een tweede, sterk
aangepast plan. Tevens is tijdens deze
startbijeenkomst een Klankbordgroep plan
Hommerson ingesteld, waaraan naast gemeente
en Hommerson een vijftal vertegenwoordigers
van Imago Noordboulevard deelneemt.
In de Klankbordgroep krijgt het tweede plan
Hommerson een positieve ontvangst, met name
vanwege:
• Het verdwijnen van de uitzichtbelemmerende
koepels en een daklijn die de Zeekant volgt.
• De geschetste zeewaartse “uitbouw” van
de boulevard met groene omloop als een
herkenbare herhaling van de Moralesboulevard.
• De publiekstrekker aan boulevardeind met
trappen naar strand.
• De verbreding van de toegang vanuit de
korte poot Zeekant.
• Het “balkon” boven de winkels.
Als belangrijkste bezwaren worden aangegeven:
• Verkeer nog niet opgelost: Fuik,
toegankelijkheid bewonersparkeergarage
Palaceflats, in-/uitgang bij Carlton Beach in
relatie tot kruising met OV.
• Parkeren: nut en noodzaak extra
parkeergarage, verdwijnen parkeerplaatsen
voor vergunninghouders en bewoners.
• Omvang publiekstrekker.
• Stabiliteit gebouwen.
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De werkgroep is in de eerste helft van 2014
een drietal keer bij elkaar gekomen, de
klankbordgroep plan Hommerson vaker.
Na de start van het opstellen van het
Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond begin
2015, is in de klankbordgroep plan Hommerson
verder gesproken over het initiatief Hommerson
en zijn in het kader van De Kust Gezond diverse
sessies georganiseerd waarin in een grotere
setting over onder andere het vernieuwen van de
boulevard is gesproken.
Afstemming tussen gemeente en Hommerson
heeft in 2015 geleid tot diverse aanpassingen
van het ingediende initiatief en de in dit
stedenbouwkundig kader opgenomen
uitgangspunten voor verdere uitwerking van
de plannen. Ten aanzien van een aantal
opmerkingen die in de klankbordgroep zijn
gemaakt, geldt dat deze in de ontwerpfase
moeten worden opgepakt. Waar van toepassing
op de stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn
deze in dit ruimtelijk kader verwerkt.

Ideeën werkgroep Imago

“Imago Noordboulevard” is een groep
van bewoners en ondernemers, die direct
betrokken zijn bij de ontwikkeling van het
project Hommerson op de Noordboulevard.
De leden zijn ervaringsdeskundigen voor
wonen en werken in Bad. Imago werkt samen
met de Bewonersvereniging Noordelijk
Scheveningen(BNS). Als onderdeel van de
Werkgroep heeft Imago ideeën ingebracht voor
aanpak van de gehele noordelijke boulevard,
inclusief de doorsteken naar de boulevard.

10
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Samenvatting ideeën Imago

Door Imago zijn diverse uitgangspunten
benoemd voor het aantrekkelijker maken van
het gebied tussen Beelden aan Zee en Carlton
Beach en specifiek voor het ontwerp van de
Noordboulevard. De Morales-boulevard heeft
als motto “Wandelen langs zee”. Voor de
Noordboulevard is als motto gekozen “Verblijven
aan zee”. Goed toeven is daarbij de centrale
gedachte.
De hoofdlijnen in haar visie uit januari 2014 zijn:
• De oude boulevard grenst aan een
woongebied met een paar duizend bewoners.
Bij de visievorming moet terdege rekening
gehouden worden met deze woonfunctie.
• Bij de visievorming moet de aandacht gericht
worden op het functioneren in de herfst,
winter en lente, in de zomer loopt het toch
wel.
• Ontwerp en functies moeten zich niet alleen
richten op massatoerisme, maar ook op het
zijn van een aantrekkelijk uitgaansgebied
voor wijkbewoners, Hagenaars en expats.
• Omdat het niet altijd mooi weer is in Bad
is vergroting van het beschut/overdekt
oppervlak wenselijk, al dan niet in een
flexibele vorm (schuifdaken).
• Zo mogelijk zoeken naar toekomstbestendige
en duurzame uitwerking, mede afhankelijk
van de prioritering in het Deltaprogramma
t.a.v. de kustversterking en van bestaande
of in ontwikkeling zijnde innovatieve
duurzaamheidmaatregelen.
• Ontwerp de toegangen tussen Gevers
Deynootweg en boulevard zo, dat ook voor
onbekenden een duidelijke relatie ontstaat.
• Vergroot het gevoel van eenheid langs de
boulevard door zichtbare harmonie in het

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

ontwerp tussen de diverse gedeelten van de
boulevard. Gebruik elementen, materialen
en kleuren op het noordelijk gedeelte,
met aandacht voor samenhang met de
Moralesboulevard.
Accentueer de nog rudimentair aanwezige
drie niveaus uit het Lieflandontwerp van
1905.
Voorkom dichte wanden langs de boulevard,
maar creëer een “poreuze” wand, die
beweging tussen beschut en onbeschut
mogelijk maakt, zodat ook tijdens slecht weer
de voorzieningen comfortabel bereikbaar zijn.
Verbeter de bereikbaarheid voor
voetgangers, fietsers en gehandicapten.
Realiseer een beschutte relatie met de
Palace Promenade.
En specifiek voor de Noordboulevard (Pier tot
Carlton Beach).
Zorg dat bestaande woningen en
ondernemingen vrij uitzicht op zee behouden.
Maak een gratis fietsenstalling aan einde van
de boulevard.
Verleng de betonnen flaneerstrook voor de
strandtenten langs op het strand onder de
Pier door naar het noorden.
Maak het zicht vanaf de kruising
Zwolsestraat/Gevers Deynootweg op
boulevard en Pier weidser en de toegang tot
de boulevard via de Zeekant aantrekkelijker
voor voetgangers door:
o Het stuk Zeekant tussen Gevers
Deynootweg en boulevard ca 2 m. te 		
verlagen (niveau Gevers Deynootweg)
o de transformatorruimte te verplaatsen
o een sierlijk viaduct naar de 			
bewonersparkeergarage te construeren.
In het algemeen wordt gevraagd om een

menselijke maat, wat betreft de beeldkwaliteit
aan te sluiten bij badplaatsarchitectuur,
een attractief element aan het eind van de
boulevard (bv. een opvallend beeld of fontein)
die de wandelaars uitnodigt om verder te
lopen en strandtenten, die het zicht vanaf de
boulevard op zee en strand onbelemmerd
laten.
Ten aanzien van verkeer en parkeren vraagt
Imago om allereerst onderzoek te doen naar de
noodzaak tot vergroting van de parkeercapaciteit
en naar mogelijkheden om de bestaande
parkeercapaciteit beter te benutten (bv. een 2e
ingang parkeergarage Zwolsestraat).
Daarnaast is goede verkeersgeleiding
noodzakelijk om congestie en hinder voor de
omgeving te voorkomen op drukke dagen.
Ook vraagt ze om op de korte poot van de
Zeekant gemengd verkeer tussen voetgangers
en auto’s naar de bewonersparkeergarage
Palaceflats toe te laten en een aantal
parkeerplaatsen voor de hotels aan de Zeekant
te behouden.
Om de doorstroming op de kruising Gevers
Deynootweg / Zwolsestraat te vergroten denkt ze
aan:
• (Overdekte) Ingang van de garage
rechtstreeks vanuit de Zwolsestraat, via korte
poot Zeekant.
• Eén richting beweging voor auto’s door de
P-garage om de verkeersbewegingen te
beperken.
• Uitgang van de garage aan de kant van het
Carlton Beach Hotel. Op deze wijze ontstaat
zo min mogelijk hinder op de kruispunten van
de Gevers Deynootweg.

2.2 Buitenruimteprogramma De Kust
Gezond
Kader voor de ontwikkeling van de
Noordboulevard is het buitenruimte programma
De Kust Gezond. Doel van De Kust Gezond is de
buitenruimte van Scheveningen Bad met Haagse
Kracht aantrekkelijker te maken voor gebruikers
en bezoekers. Het college wil op die manier
particuliere investeringen op gang brengen
en deze door werk met werk te maken ook
versterken om de economie en werkgelegenheid
een impuls te geven. Het programma richt zich
op de inrichtingskwaliteit van de buitenruimte.
De inrichting moet op een hoger niveau
worden gebracht en moet passen bij de
identiteit van Scheveningen Bad. Uitnodigend,
gastvrij, comfortabel en kustgevoel zijn daarbij
trefwoorden.
Belangrijke speerpunten van De Kust Gezond
zijn:
• Verbetering van de buitenruimte vlak achter
de kust - de ontvangstruimte - waar de
meeste bezoekers aankomen met de auto,
fiets en het openbaar vervoer.
• Ruimte voor de voetganger en fiets. Er
wordt ingezet op goede looproutes tussen
boulevard en het achterliggende gebied.
Hierbij is ook oog voor een comfortabele
inpassing van de fietsinfrastructuur.
• Verzachting van het stenige karakter van
de buitenruimte, bijvoorbeeld door het
vergroenen en voelbaar maken van de
nabijheid van de kust en de duinen.

De Noordboulevard in relatie tot De Kust Gezond
Uitgangspunt van het buitenruimteprogramma
De Kust Gezond is om samen op te trekken met
ontwikkelaars, investeerders en vervoerders (en
andere initiatiefnemers) om zodoende werk met
werk te maken. Met particuliere initiatiefnemers
worden afspraken gemaakt over hun financiële
investeringen en de bijdrage aan de buitenruimte.
Het initiatief van vastgoedeigenaar Hommerson
voor de herontwikkeling aan de noordelijke
boulevard is daar een goed voorbeeld van.
Een gecombineerde aanpak van de buitenruimte
en bouwontwikkeling bieden de kans om een
structurele kwaliteitsslag te maken aan de
Noordboulevard.
In het buitenruimte programma De Kust Gezond
wordt rekening gehouden met een aanpassing
van de boulevard, met de glooiende lijnen zoals
ook in het zuidelijk deel zijn gebruikt. Hierdoor
ontstaat voldoende ruimte om dit bouwinitiatief
op goede wijze in te passen. Aansluitend aan
dit deel van de boulevard zullen ook delen van
de Zeekant worden heringericht. Met name voor
de doorsteek tussen de Palace Promenade en
de Oranjeflats kan de gecombineerde aanpak
van sloop/nieuwbouw en herinrichting van de
openbare ruimte tot een aanzienlijke verbetering
leiden van de looproute naar zee.
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3. Locatie
3.1 Opgave

De Noordboulevard vormt het laatste deel van de
Scheveningse boulevard, op de overgang tussen
de levendigheid en het vertier rond het Kurhaus
en het unieke duingebied Oostduinen. Deze
combinatie van omgevingskwaliteiten bieden een
enorme potentie voor het gebied. In de huidige
situatie is deze potentie echter niet goed benut.
De Noordboulevard maakt de indruk van een
‘aanhangsel’ zonder herkenbaar eigen gezicht,
onderscheidende functies en een sterk eindpunt.
Dit is goed te zien aan de loopstromen: de
meeste wandelaars lopen tot net voorbij de Pier
en keren dan weer om. Door het ontbreken van
voorzieningen die ook buiten het strandseizoen
publiektrekken is dit deel van de badplaats niet
jaarrond aantrekkelijk voor toeristen.

De boulevard vormt de belangrijkste verbinding
tussen de verschillende sfeergebieden. In de
huidige situatie is de fysieke afstand van Haven
tot Bad groot in de beleving van bezoekers.
Daarom is het een ruimtelijke en economische
opgave om de wandeling langs de boulevard
beter te begeleiden door een opeenvolging
van ‘stepping stones’, bijzondere plekken
die door activiteiten, attracties of functies de
sfeergebieden markeren.

Vanwege het onduidelijke profiel en karakter van
de huidige Noordboulevard is dit een belangrijke
opgave voor de toekomstige ontwikkeling. De
nieuwe ontwikkeling biedt de kans om het gebied
om te buigen van ‘aanhangsel’ naar ‘sterke
bestemming’.

De Noordboulevard is onderdeel van sfeergebied
Scheveningen Bad, dat zich kenmerkt door het
grootschaligere vertier rond de Pier en Kurhaus
als toeristisch- en uitgaansgebied. Activiteiten
die hierbij horen zijn uitgaan, verblijven,
evenementen, shoppen en attracties. Er is een
duidelijk onderscheid met andere sfeergebieden
zoals de nautische dynamiek van de haven,
het sportstrand, het kleinschalige dorp of de
creatieve sfeer van het Zwarte Pad. Deze
verscheidenheid aan beleving van het strand,
functies en attracties wil de gemeente koesteren
en verder stimuleren.

Ruimtelijk kader Noordboulevard - versie concept - december 2015
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Solà-Morales Boulevard in
Scheveningen Bad
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3.2 Locatie kwaliteiten en knelpunten
Kwaliteiten

Kwaliteiten van de Noordboulevard zijn:
• De ligging aan zee en strand.
• De nabijheid van Kurhaus en Pier, twee sterke merken in de
badplaats.
• De aangrenzende Oostduinen en de creatieve sfeer van de
strandtenten bij het Zwarte Pad.
• Het hoogteverschil tussen boulevard en Zeekant.

Ligging aan de zee en strand en nieuwe SolàMorales Boulevard

Gebiedstrekkers het Kurhaus en de Pier nabij

Nabijheid van het duinlandschap

Ruimtelijk kader Noordboulevard - versie concept - december 2015
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In het begin van de 20ste eeuw schilderde Andreas
Sommer de Scheveningse kust en achterland. Dit
schilderij was een reclame-kunstwerk die beleggers
moesten verleiden om te investeren in de grootse
plannen voor de badplaats. Zelfs in dit schilderij is al
een duidelijk verschil zichtbaar tussen de hoger gelegen
delen en de lager gelegen ruimtes aan de boulevard.
Ter hoogte van de Noordboulevard locatie (links op het
schilderij) is de ruimte aan de boulevard vorm gegeven
met arcades en de hoger gelegen delen met groene
tuinen en duinlandschap.

Knelpunten

Knelpunten van de Noordboulevard zijn:
• De Noordboulevard is slecht verbonden met de omgeving, sluit niet
aan op wandelcircuit.
• Onoverzichtelijke doorgangen van Gevers Deynootweg naar
boulevard.
• Geen aantrekkelijke aankomst via Zwolsestraat en Gevers
Deynootweg, het straatbeeld is hard en stenig.
• Gedateerde en rommelig ogende bebouwing aan boulevard.
• Geen onderscheidende publiekstrekkende functies.
• Geen programma dat jaarrond aantrekkelijk is.

Onduidelijke doorgang naar de boulevard

Smalle doorgang naar de boulevard

Ontvangstruimte Gevers Deynootweg

Ruimtelijk kader Noordboulevard - versie concept - december 2015
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4. Visie
4.1 Impuls voor Scheveningen Bad

De toekomstige Noordboulevard moet een
vitaal onderdeel worden van het sfeergebied
Scheveningen Bad, een sterke bestemming
die jaarrond aantrekkelijk is voor bezoekers en
toeristen die op zoek zijn naar ‘kustbeleving’.
De nieuwe ontwikkeling dient bij te dragen aan
het onderscheidende profiel op het vlak van
het grootschaligere vertier als toeristisch- en
uitgaansgebied.
De identiteit van de Scheveningse Badplaats
staat voorop. Dit wil de gemeente versterken door
de sfeer rond het Kurhaus in een landschappelijk
gebaar te verbinden met de Oostduinen en
het Zwarte Pad. Met een vloeiende beweging
grijpen badplaats en duinen straks in elkaar, in
een licht gebogen vorm die aanleiding geeft voor
een afwisselende wandeling. De verspringende
gevels aan de Noordboulevard en een nieuw
attractiepunt bij de noordelijke strandopgang
begeleiden de looproute en benadrukken de
landschappelijke opzet.
Belangrijk voor het functioneren is de verbinding
van de boulevardontwikkeling met het achterland.
Uitnodigende en comfortabele looproutes tussen
de Gevers Deynootweg en boulevard zijn cruciaal
voor het functioneren van het gehele gebied. Het
verbeteren van de doorgang naar het Pierplein,
waarbij het niveauverschil wordt overbrugd door
een flauwe hellingbaan, betekent dat ook de
aangrenzende gevels moeten worden vernieuwd.
In samenhang met de nieuwbouw aan de
Noordboulevard dient ook in een tweede fase de
onderbouw van de Palace Promenade te worden
vernieuwd, inclusief droogloop. Er dient een
samenhangend ontwerp te worden gemaakt.

Programma
De toeristische voorzieningen in Scheveningen
Bad worden opgewaardeerd door het toevoegen
van nieuwe leisure, (museale) attracties, wellness
en slechtweervoorzieningen. Ook wordt ingezet
op een onderscheidend profiel voor uitgaan
(functies en ruimte).
•

•

Potentiële doelgroep: de op het (binnen)
stedelijk aanbod gerichte toeristen. Er liggen
groeikansen in het voor- en naseizoen om
deze doelgroep aan te trekken.
Uitgangspunt is het aantrekkelijker maken
van Scheveningen Bad, ook buiten het
zomerseizoen.

Buitenruimte
In samenhang met de bouwopgave wordt de
buitenruimte ingrijpend vernieuwd: de boulevard
wordt heringericht en de doorgangen naar de
boulevard worden verbeterd.
•
•

•

•

Hoogwaardige inrichting van de boulevard
volgens de principes van de Nieuwe
Boulevard van Morales.
Bijzondere plekken (stepping stones) zijn
het Pierplein en het plein bij de noordelijke
strandopgang. Hier hebben bijzondere
functies hun adres en zijn er mogelijkheden
voor bijzondere activiteiten in de
buitenruimte.
Tussen de Pier en Zwarte Pad krijgt de
Noordboulevard een licht gebogen vorm. Dit
maakt de wandeling over de Noordboulevard
tot een landschappelijke beleving. Door het
uitbuigen ontstaat de benodigde ruimte voor
de inpassing van het nieuwbouwprogramma.
De doorgangen tussen ontvangstruimte en
boulevard worden verbeterd.

Bebouwing
De nieuwbouw aan de Noordboulevard
presenteert zich als een langgerekt
landschappelijk gebouw. De commerciële
ruimtes en parkeergarage liggen onder een
groot groendak dat aansluit op het groene terrein
tussen de Oranjeflats. De gevel van het gebouw
markeert de rand tussen de wandelboulevard
en het hogere duin waarop de Oranjeflats en
aangrenzende bebouwing staan.
•

•
•

•

•

De uitstraling van de gevel sluit aan bij
baksteenarchitectuur van het Kurhaus en
roept een vakantiegevoel op. Een regelmatig
patroon van grote openingen zorgt voor
interactie tussen binnen en buiten.
De stapsgewijs verspringende voorgevel
volgt de gebogen lijn van de boulevard.
De voorzieningen en bijhorende levendigheid
presenteren zich aan de boulevard: voor
het gebouw ligt een zone met ruimte voor
terrassen, uitstallingen van winkels en
droogloop.
In samenhang met de nieuwbouw aan de
Noordboulevard wordt de onderbouw van
de Palace Promenade vernieuwd, inclusief
droogloop. (mogelijk in een tweede fase)
Bij de noordelijke strandopgang is een
paviljoen voorzien, als baken en attractiepunt
dat het einde van de Noordboulevard
markeert. Dit paviljoen heeft zijn adres aan
de boulevard.
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4.2 Deelaspecten
Boulevard doortrekken en naar voren halen
•

•
•

In de toekomst heeft Scheveningen weer één herkenbare
samenhangende boulevard, die past bij de toeristische betekenis
van de badplaats. Daarom wordt het deel van de boulevard
tussen de Scheveningse Slag en het Zwarte Pad heringericht
in harmonie met de inrichtingsprincipes van de in 2013
opgeleverde nieuwe boulevard.
De Noordboulevard krijgt een licht gebogen vorm die vloeiend
aansluit op de duinenrijen aan de noordzijde van Scheveningen.
Ten opzichte van de huidige situatie verschuift de boulevard naar
voren, waardoor er meer ruimte ontstaat voor de toekomstige
bouwontwikkeling van Hommerson.

Stepping stones
•
•

•
•

20
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Twee nieuwe stepping stones markeren sfeergebied
Scheveningen Bad aan de Noordboulevard: het Pierplein en het
eindpunt bij de noordelijke strandopgang.
Stepping stones zijn attractiepunten zoals markante gebouwen
of functies en/of bijzondere plekken in de buitenruimte.
Ze ondersteunen de looproute langs de boulevard en zijn
uitnodigend om naartoe te wandelen.
Het Pierplein is het knooppunt tussen Pier, Palace Promenade
en Noordboulevard. Het is de aankomstplek vanuit de doorgang
in het verlengde van de Zwolsestraat.
De boulevard krijgt een herkenbaar eindpunt bij de noordelijke
strandopgang, in de vorm van een publiekstrekker. Dit eindpunt
van de boulevard fungeert tevens als steppingstone richting het
Zwarte Pad.

Aantrekkelijke wandeling: zichtlijnen
•
•
•

De stedenbouwkundige opzet beoogt wandelaars te verleiden tot
een bezoek aan de Noordboulevard.
De gevels volgen de bocht van de boulevard en komen
trapsgewijs naar voren. Hierdoor ontstaan steeds nieuwe
zichtpunten met een uitnodigende werking.
Het eindpunt van de boulevard wordt gemarkeerd met een
paviljoen, dat op grotere afstand werkt als visueel baken.

Programma: situering trekkers (horeca, terrassen)
•
•
•

Het programma kent een gemengd programma met retail,
horeca en mogelijk attracties.
Uitgangspunt is een clustering van de verschillende onderdelen,
waarbij de functies die voor levendigheid zorgen (ook in de
avonduren) op de zichtpunten worden gesitueerd.
De voetgangersentree naar de parkeergarage is zo gesitueerd
dat deze bijdraagt aan de loopbewegingen langs de nieuwe
voorzieningen aan de Noordboulevard.
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Uitnodigende doorgangen
•

•
•

•

De doorgangen naar de boulevard zijn dé toegangen tot het
belangrijkste toeristische gebied van Scheveningen. De ruimtelijke
kwaliteit en functionaliteit dient daarbij aan te sluiten, uitnodigend,
overzichtelijk en comfortabel zijn de kernwoorden.
Waar mogelijk dienen vastgoedontwikkelingen te worden
aangegrepen om de ruimtelijke kwaliteit van de doorgangen naar de
boulevard te verbeteren.
In samenhang met de vastgoedontwikkeling aan de Noordboulevard
wordt de aangrenzende doorgang fors verbeterd. Onoverzichtelijke
niveauverschillen en trappen worden vervangen door een flauwe
hellingbaan. Er ontstaat vanaf de Gevers Deynootweg zicht op de
boulevard met een goede toegankelijkheid voor alle bezoekers.
Voor de uitwerkingslocatie langs de Gevers Deynootweg geldt als
uitgangspunt dat er een voorkantuitstraling dient gerealiseerd te
worden. Dit kan bijvoorbeeld door de bebouwing, in hoogte te laten
aansluiten bij de maaiveldhoogte tussen de Oranjeflats. De huidige
parkeercapaciteit moet tenminste gehandhaafd blijven en voldoen
aan de gemeentelijke parkeernormen. Als bebouwing niet mogelijk
is kan ook gedacht worden aan omzoming met groen.

Verkeer en (loop)routes
•
•

•
•

•
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Door bij het Pierplein de doorgang naar de boulevard autovrij te
maken wordt er ruimte gewonnen voor de voetganger
De Zeekant wordt in de toekomst ontsloten vanaf de noordzijde (bij
het Strandhotel) en wordt een tweerichtingen weg. Het eerste deel
tot aan de hotels heeft een openbaar karakter. Een wandelroute
over het dak van de nieuwbouw die dit deel van de Zeekant met de
boulevard verbindt, is gewenst.
Het tweede deel van het Zeekant hoeft alleen toegankelijk te zijn
voor bewoners en bestemmingsverkeer.
Uitgangspunt van het huidig plan is dat de parkeergarage wordt
ontsloten vanaf de noordzijde. Voorwaarde is dat dit niet mag leiden
tot een verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit en verblijfskwaliteit
van de ontvangstruimte Gevers Deynootweg en het kruispunt met
de Zwolsestraat. Ook de doorstroming mag niet verslechteren. Dit
zal moeten blijken uit de verkeersstudie.
In het ontwerp van de parkeergarage en de korte poot van de
Zeekant dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid
om een tunnelontsluiting te realiseren vanuit de Zwolsestraat.

Verduinen
•
•
•
•

Verduinen is een belangrijk uitgangspunt bij de nieuwe opzet van
de Noordboulevard, zowel bij het ontwerp van de buitenruimte
als de bebouwing.
De ambitie is om de keermuur tussen boulevard en strand bij
de Noordboulevard te vervangen door een duinstrook, zodat de
duinsfeer doorloopt tot aan de Pier.
Het dak van het nieuwe boulevard gebouw krijgt een groendak,
passend bij de duinsfeer.
De voorgevel markeert de rand tussen de boulevard en het
hoger gelegen groen (het daklandschap).

Rooilijn en geleding
•
•
•

De gevels van de nieuwbouw aan de Noordboulevard staan
evenwijdig aan de gevels van de overige gebouwen aan de
boulevard.
De nieuwbouw wordt ontworpen als één gebouw, maar wel
geleed door gevelsprongen die de gebogen boulevard volgen.
Om een heldere ruimte te maken aan het Pierplein zal de te
vernieuwe vastgoed aan de Noordboulevard in één lijn komen
met de te vernieuwen onderbouw van de Palace Promenade.
Naast dat het Pierplein ruimtelijk helder wordt ingekaderd.
Ontstaan er ook vanuit de doorsteek die uitkomt op het
Pierplein gelijkwaardige bewegingen naar links en rechts. Deze
ontwikkeling is eventueel gefaseerd uit te voeren.
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5. Stedenbouwkundige kader
Het stedenbouwkundige kader in dit hoofdstuk heeft
betrekking op twee onderdelen:
•
De nieuwbouwontwikkeling Noordboulevard
(paragraaf 5.1)
•
Het attractiepunt bij de noordelijke
strandopgang (paragraaf 5.2)
Daarnaast zijn er uitwerkingslocaties aangegeven,
waarvoor in paragraaf 5.3 algemene uitgangspunten
worden geformuleerd.

3. Rooilijnen:

b.

b.

c.

a.

c.

5.1 Stedenbouwkundige regels
Noordboulevard
1. Bouwvlak:
a.

De bebouwing dient te worden
gerealiseerd binnen het op de 			
plankaart aangegeven bouwvlak.

2. Bouwhoogte:
a.

b.

c.

d.

De minimale verdiepingshoogte van de
commerciële ruimten aan de boulevard
bedraagt 4,5 meter t.o.v. het niveau van de
boulevard. In het noordelijke deel mag hiervan
worden afgeweken, om de bouwhoogte af te
stemmen op het uitzicht vanaf de Zeekant.
De maximale bouwhoogte van de bovenkant
van het groendak sluit gemiddeld aan op het
(hoogste) maaiveldpeil van de Zeekant ter
hoogte van de Oranjeflats. Incidenteel mogen
de hoogste punten van het microreliëf 50 cm
uitsteken boven het maaiveld van de Zeekant
(zie pagina 27).
Daar waar het Zeekant in hoogtepeil afloopt,
dient de dakhoogte te worden afgestemd op de
zichtlijnen van de Zeekant. Tevens dient een
zachte overgang te worden gemaakt tussen
dak en Zeekant, bijvoorbeeld door het dak af te
schuinen (geen keermuur).
De grens tussen openbaar en privé dient
herkenbaar gemarkeerd te worden.

d.

Daar waar op de plankaart een harde rooilijn is
aangegeven, staat de bebouwing in de rooilijn.
Voor het overige deel dienen de voorgevels
te worden gesitueerd binnen de aangegeven
variabele rooilijnzone. Daarbij staat de
voorgevel altijd evenwijdig aan de richting van
de aangeven indicatieve rooilijn.
Ter plaatse van de variabele rooilijnzone
dient de voorgevel trapsgewijs naar voren
te springen, zodanig dat de footprint van het
gebouw de gebogen vorm van de boulevard
volgt.
Er zijn minimaal 3 en maximaal 5 sprongen in
de flexibele rooilijnzone, om te lange rechte
gevels te voorkomen.

d.
e.

6. Luifel en terrassen:
a.

4. Functies:
a.

b.
c.
d.

Er dienen publieke functies (horeca, retail,
attracties) te worden gesitueerd aan de gevels
langs de boulevard, met duidelijke entrees naar
de boulevard.
Er ligt ook commerciele ruimte aan de doorgang
in het verlengde van de Zwolsestraat, ter
begeleiding van de looproute.
functies die zorgen voor levendigheid worden
gesitueerd op de belangrijkste zichtlocaties (de
hoeken).
Retail wordt bij voorkeur geclusterd op enkele
plekken (om versnippering te voorkomen).

b.

Binnen het bebouwingsvlak mag een publieke
parkeergarage worden gerealiseerd ten
behoeve van strand- en boulevardbezoek. Ook
de benodigde parkeerplekken voor personeel
en bezoekers ten behoeve van de nieuwe
functies dienen te worden opgelost in de
parkeergarage.

Voor de bebouwing mag een luifel worden
gerealiseerd met een maximale diepte van
circa 4 meter, ten behoeve van uitstalruimte (bij
winkels), bistro-terras (bij horeca) en droogloop.
Buiten de luifel zijn ook terrassen toegestaan op
de boulevard (zie doorsnede op pagina 29).
De 20 meter vrije ruimte van de boulevard dient
gevrijwaard te blijven van luifel en/of terrassen.

7. Dak:
a.
b.

5. Verkeer en parkeren:
a.

De entree tot de parkeergarage ligt ter hoogte
van de op de plankaart indicatief aangegeven
entree.
De parkeergarage wordt voor auto’s ontsloten
aan de zijde van het strandhotel. De poortjes
dienen inpandig te worden opgelost.
Een ontsluiting van de parkeergarage via een
tunnel in het verlengde van de Zwolsestraat
dient in de toekomst mogelijk te zijn.
De bestaande fly-over tussen Zeekant en
Palace Promenade dient te worden vernieuwd
als overdeel van de planvorming.

c.

Het gebouw dient te worden voorzien van een
groen dak, dat aansluit bij de duinsfeer. Zie
pagina 27 voor nadere toelichting.
Er dient een goede verbinding tussen
de Zeekant en de boulevard te worden
gerealiseerd. Onderzocht dient in dat kader
te worden hoe een publiek toegankelijke
looproute over het dak gerealiseerd zou kunnen
worden die de aan de Zeekant gelegen hotels
en horeca verbindt met de parkeergarage en
boulevard.
Nooduitgangen van de parkeergarage en
installatieruimten worden geintegreerd in het
daklandschap.
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Principe
doorsnede B - B’

Hoogtematen zijn indicatief

Principe
doorsnede C - C’

Hoogtematen zijn indicatief
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Voorbeelddoorsnede microreliëf groendak

Ambitie is dat het gebouw wordt voorzien van
een groen dak met een natuurlijke inrichting
passend bij de duinsfeer. Bovenstaande
doorsnede geeft een impressie van de
mogelijkheden binnen de bouwenvelop.

Hoogtematen zijn indicatief

Binnen de bouwenvelop is ruimte voor de
benodigde gronddekking van circa 0,5 meter en
ruimte voor een microreliëf met een gemiddelde
hoogte gelijk aan het maaiveldpeil van de
Zeekant. Incidenteel zijn er glooiingen in het reliëf
tot maximaal 0,5 meter boven de Zeekant.
Verdere uitwerking dient in samenspraak met de
direct belanghebbenden plaats te vinden, waarbij
rekening wordt gehouden met zichtlijnen vanaf
de Zeekant.
Locatie van de doorsnedes
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In samenhang met de vastgoedontwikkeling
aan de Noordboulevard wordt de aangrenzende
doorgang aanzienlijk verbeterd. De huidige
onoverzichtelijke niveauverschillen en trappen
worden vervangen door één grote flauwe
hellingbaan. Vanaf de Gevers Deynootweg
ontstaat er zo direct zicht op de boulevard en de
zee. En wordt de doorgang toegankelijker voor
bezoekers met kinderwagens en mindervaliden.

Doorgang naar het strand, oude situatie
Bron: Wim de Bruijn, Bureau voor Stedenbouw & Architectuur

Principe
doorsnede A - A’
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Doorgang naar het strand, nieuwe situatie
Bron: Wim de Bruijn, Bureau voor Stedenbouw & Architectuur

Hoogtematen zijn indicatief

8. Beeldkwaliteit

De nieuwbouw aan de Noordboulevard presenteert
zich als een langgerekt landschappelijk gebouw.
De commerciële ruimtes en parkeergarage liggen
onder een groot groendak dat aansluit op het
groene terrein tussen de Oranjeflats. De gevel
van het gebouw markeert de rand tussen de
wandelboulevard en het hogere duin waarop de
Oranjeflats en aangrenzende bebouwing staan.
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Samenhang in het bebouwingsbeeld aan de
boulevard is het uitgangspunt. De nieuwe
gevel dient in materiaal en sfeer te passen
bij de (te vernieuwen) Palace Promenade.
De drooglopen moeten afgestemd worden op
elkaar voor rust en eenheid aan de boulevard.
De nieuwbouw Noordboulevard dient te worden
ontworpen als architectonische eenheid, een
‘gebaar’ dat past bij het landschappelijke
groene dak.
Uitgangspunt voor de gevel is een bakstenen
kader met een regelmatig patroon van grote
openingen.
De luifel dient te worden vormgegeven als lichte
constructie, zodat er een rustig beeld ontstaat in
samenhang met de voorgevel van het gebouw.
Duurzaam materiaal gebruik, mooi verouderen.
Kleurstelling met lichte tinten, passend bij de
boulevard en de huidige bebouwing (bijlage:
kleurenpalet ter inspiratie).
De terrassenzone tussen gebouw en boulevard
dient te worden ontworpen in samenhang met
het boulevardontwerp. Uitgangspunt is een
eenduidig beeld, zowel in de langsrichting
als in de doorsnede. Terrasschermen dienen
transparant te zijn.
Nachtbeeld mee ontwerpen (verlichtingsplan)
Groendak: uitgangspunt is een natuurlijk beeld,
passend bij de duinsfeer.

De voorgevel markeert de rand tussen de Boulevard en
het hoger gelegen groene daklandschap

Vormgeving terrassen en een droogloop

Keerwand met horeca en winkels
Brighton, Verenigd Koninkrijk

De wand van het gebouw als rand van het groene
daklandschap

Terrassen aan de boulevard in Split, Kroatie

Uitwerking overgangsruimte

Dakpark Rotterdam, Nederland
Bron: www.rotterdamarchitectuurprijs.nl

Combinatie (parkeer)voorziening onder het duinlandschap

Multikering - OKRA landschapsarchitecten/Arcadis
Katwijk, Nederland - Bron: https://www.arcadis.com

Hoogtematen zijn indicatief
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5.2. Stedenbouwkundige regels
Attractiepunt

De opgave voor het attractiepunt is het maken
van een sterk eindpunt van de Noordboulevard,
een baken. Een plek met een attractief
programma, een publiekstrekker die reuring
brengt aan de Noordboulevard. Het gebouw ligt
op een naar voren geschoven positie, aan de
buitenlijn van de wandelboulevard, zodat het
attractiepunt op grotere afstand zichtbaar is.
Het gebouw en de strandopgang vormen een
samenhangende ontwerpopgave waarbij gebouw,
wandelboulevard en zomerboulevard met elkaar
worden verknoopt.
Gebouw en buitenruimte worden in samenhang
ontworpen en geprogrammeerd. Gedacht kan
worden aan bijvoorbeeld een buitenpodium in de
voorruimte op de boulevard.
De plek van het attractiepunt vraagt om
een alzijdig ontworpen eyecatcher in een
hoogwaardige architectuur. De opgave leent
zich bij uitstek voor een (internationale)
architectuurcompetitie. Voor de ontwikkeling van
het attractiepunt gelden de volgende regels:
1. Bouwvlak:
a. De bebouwing dient te worden gerealiseerd
binnen het op de plankaart aangegeven
bouwvlak. Het bouwvlak is zo gepositioneerd
dat het attractiepunt niet recht voor de
bestaande bebouwing komt te staan.
b. Uitgangspunt is een volume met maximaal
1.100 m² bvo.
c. Terrassen zijn toegestaan binnen de
aangegeven terrassenzone en binnen het
bouwvlak.
d. Balkons zijn toegestaan boven de
terrassenzone.
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Principe doorsnede D - D’ (hoogtematen zijn indicatief)

2. Bouwhoogte:
a. De maximale bouwhoogte bedraagt 15 meter
+ NAP (2 bouwlagen, met een maximale
hoogte van 8,50 meter ten opzichte van het
peil van de boulevard).
b. De benedenverdieping heeft een vloerpeil om
minimaal 5,50 meter + NAP; dit vloerpeil geldt
ook voor een eventueel buitenterras aan de
strandzijde.
c. Een slank verticaal accent (baken) is
toegestaan tot een hoogte van 24 meter +
NAP.
3. Functies:
a. Het programma bestaat uit een
publiekstrekkende voorziening, gecombineerd

met horeca, aansluitend op de sfeer
van leisure en ‘grootschalig vertier’ in
Scheveningen Bad.
4. Oriëntatie:
a. Het attractiepunt heeft zijn hoofdadres aan de
Noordboulevard.
b. Het gebouw heeft een alzijdige uitnodigende
uitstraling (al dan niet met ruimte voor terras).
c. Uitgangspunt is verknoping van het gebouw
met de strandopgang.
5. Parkeren:
a. Parkeren voor bezoekers en personeel vindt
plaats in de nabij gelegen parkeergarage aan
de Noordboulevard.

Attractiepunt als baken aan de boulevard

gerealiseerd, ter vervangen van de bestaande
kiosken. De definitieve invulling zal worden
meegenomen in het boulevard ontwerp, waarbij
uitgangspunt is dat het ontwerp van de kiosken
dient aan te sluiten bij de kenmerken van de
boulevard.
Uitwerkingszone kruising Gevers
Deynootweg / Zwolsestraat
Zoals in hoofdstuk 5.4 beschreven vindt er nader
onderzoek naar de verkeersafwikkeling plaats.
Naar verwachting is het ten behoeve van de de
doorstroming van het verkeer noodzakelijk om
de huidige kruising van de Gevers Deynootweg
en de Zwolsestraat aan te passen, zodat de
doorstroming van het verkeer komende vanaf
het noordelijk deel van de Gevers Deynootweg
richting de Zwolsestraat wordt verbeterd.

Vuurtoren paviljoen - Portsmouth, Verenigd Koninkrijk
bron: http://www.lighthousefriends.com

6. Beeldkwaliteit:
a. Gevraagd wordt om hoogwaardige
architectuur met een ‘feestelijke’ uitstraling,
passend bij de sfeer van het uitgaan in
Scheveningen Bad; het gebouw heeft een
functie als baken.
b. Een alzijdig ontworpen paviljoen in twee
lagen, met een helder silhouet.
c. Gevels met een open uitstraling, met interactie
tussen binnen en buiten.
d. Installatieruimten en dergelijke worden
geïntegreerd in het bouwvolume.
e. Een kleurstelling in lichte tinten, die aansluiten
bij de boulevard en het zeefront. In de bijlage
is een kleurenpalet ter inspiratie opgenomen.

Spiral Lighthouse - St. Augustine, VS

5.3 Uitwerkingszones

Strandpalviljoens
Voor de uitwerkingszone tussen boulevard en
strand geldt dat dit de zone is waarbinnen de
bestaande strandpaviljoens zullen terugkeren.
Uitgangspunt daarbij is dat de huidige rechten
worden gerespecteerd. De exacte positie,
plaatsing en ontsluiting zal in 2016 nader
uitgewerkt worden in overleg met de betrokken
ondernemers, in het kader van de uitwerking van
het ontwerp voor de boulevard.

Lange poot Zeekant
Door de ontwikkeling is er ook nieuwe
inrichting nodig voor de Zeekant. Voor deze
uitwerkingszone geldt als aandachtspunt dat
de bereikbaarheid en parkeergelegenheid
van de hotels aan de noordzijde van de
Zeekant goed moet blijven. Hetzelfde geldt
voor de bereikbaarheid van de Palaceflats.
Ook dient er voldoende ruimte te zijn voor het
bestemmingsverkeer van de Oranjeflats.

Kiosken
Op de boulevard zijn uit te werken locaties
aangegeven waarbinnen kiosken kunnen worden
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5.4 Verkeer

In het initiatief van Hommerson is een
parkeergarage opgenomen. De in-/uitritten
van de parkeergarage voor het autoverkeer
zijn voorzien aan de noordoostzijde van de
garage ter plaatse van de keerlus bij het
Carlton Beach Hotel. In de garage zijn in drie
etages 700 parkeerplekken opgenomen die via
twee slagbomen voor in- en twee slagbomen
voor uitrijdend verkeer ontsloten worden. Het
autoverkeer van en naar de garage wordt via
de Zwolsestraat, de Gevers Deynootweg en
de keerlus bij het Carlton Beach Hotel geleid
en omgekeerd. De beoogde exploitant is
voornemens om actief informatie te leveren voor
de geleiding van het verkeer naar de garage
(bewegwijzering) en om te sturen op het gebruik
(o.a. reserveren).
De Zeekant wordt voor autoverkeer afgesloten
vanaf de kruising met Zwolsestraat. Tussen de
Gevers Deynootweg en de boulevard wordt de
Zeekant onderdeel van het voetgangersgebied.
De Zeekant blijft wel bestaan als toegangsweg
voor het parkeerterrein bovenop de Palace
Promenade, zij het dat deze vanaf de noordkant
(de lus) van de Gevers Deytnootweg in- en
uitgereden moet worden.
Op basis van een eerste globale quick scan
is geconstateerd dat de verkeersafwikkeling
en -drukte als gevolg van de komst van deze
parkeergarage op drukkere dagen zal gaan
veranderen. Op zomerse dagen ontstaan
momenteel rijen wachtende auto’s voor de
slagbomen van het parkeerterrein Zwarte Pad
dat ten noordoosten van het Carlton Beach
Hotel ligt. Dit komt voor op momenten dat het

parkeerterrein Zwarte Pad vol dreigt te raken.
In het geval de parkeergarage in het initiatief
van Hommerson wordt gerealiseerd, ontstaat er
meer parkeercapaciteit voor bezoekers aan het
einde van de Gevers Deynootweg. Hierdoor is
het aannemelijk dat de wachtrij op het deel van
de Gevers Deynootweg tussen de Zwolsestraat
en het Zwarte Pad later ontstaat dan in de
huidige situatie. Ook ter plaatse van de kruising
Zwolsestraat-Gevers Deynootweg lijkt voldoende
capaciteit te zijn om het verkeer richting het
Zwarte Pad en de nieuwe parkeergarage van
Hommerson te kunnen verwerken.

bereikbaarheid van de parkeerplaatsen van
bewoners in de omgeving. In het bijzonder voor
de bewoners van de Palaceflats.Tevens worden
in dit onderzoek oplossingsrichtingen uitgewerkt
om eventuele knelpunten op te lossen.

Uit de quick scan resulteert verder dat er op
zeer drukke momenten een verkeersprobleem
te verwachten is op de Gevers Deynootweg ter
plaatse van de kruising met de Zwolsestraat
bij het uitrijden van de garage. In het geval dat
zowel de parkeergarage Hommerson als het
parkeerterrein Zwarte Pad tegelijk leegstroomt,
komt er te veel verkeer op de Gevers
Deynootweg om verwerkt te kunnen worden
bij de kruising met de Zwolsestraat. Hierdoor
ontstaan wachtrijen op de Gevers Deynootweg.
Ook op drukke dagen kan het verkeersaanbod op
hetzelfde punt voor problemen zorgen.

Deze oplossingsrichtingen zullen worden
betrokken bij de besluitvorming over dit plan en
bij de nadere afspraken met de initiatiefnemer.
De uitkomsten van het onderzoek zullen van
invloed zijn op het initiatief van Hommerson.

De quick scan gaat uit van kencijfers en geeft
slechts een globale indicatie van de gevolgen
voor de verkeersafwikkeling. Aan de hand van
een uitgebreider onderzoek en een simulatie
wordt inzichtelijk gemaakt wat de exacte
gevolgen zijn van de realisatie van deze
parkeergarage en het afsluiten van de Zeekant
vanaf de kruising met de Zwolsestraat op de
verkeersafwikkeling. Het gaat daarbij zowel om
de doorstroming van en naar de garage als de

Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek
zal besloten worden welke maatregelen getroffen
worden om de doorstroming te vergroten. Dit
kan variëren van maatregelen op maaiveldniveau
ter hoogte van de kruising Gevers Deynootweg
en Zwolsetraat, tot ontsluiting van de garage via
een tunnel van de Zwolsetraat onder de Zeekant.

De realisatie van dit initiatief gaat ten koste van
de bestaande Biesieklette die naast de keerlus
bij het Carlton Beach Hotel is gelegen. Binnen
de planuitwerking voor de Noordboulevard
dient rekening te worden gehouden met het
terugbrengen van deze fietsenstalling.
Vanwege de realisatie van het initiatief van
Hommerson komt de korte zijde van de Zeekant
als ontsluiting voor autoverkeer te vervallen. Dit
deel zal worden ingericht als voetgangersgebied.
Om de parkeerplekken voor de woningen boven
de Palace Promenade bereikbaar te houden,
zal er tussen de nieuw te realiseren garage
en de Oranjeflats een ontsluitingsweg blijven
bestaan. Deze zal uitkomen op de brug over de
korte zijde van de Zeekant naar het parkeerdek
van de Palaceflats. Voor de te realiseren
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voorzieningen – de winkels en de horeca –
gelden de parkeernormen van het gemeentelijke
parkeerbeleid.

5.5 Duurzaamheid

Den Haag wil in 2040 een C02-neutrale stad
zijn. In 2009 is deze ambitie vastgesteld in
de kadernota ‘Op weg naar een duurzaam
Den Haag’ (RIS 165334) door het college van
Burgemeester en Wethouders. Dit document is
een strategisch kader dat zorgt voor samenhang
tussen bestaand beleid en lopende programma’s.
De kadernota bundelt het onderwerp
‘duurzaamheid’ rond de thema’s Energie,
Stedenbouw, Mobiliteit, Openbare Ruimte,
Internationale stad en Duurzame gemeentelijke
organisatie. Daarbij wordt uitgegaan van een
People, Planet, Profit benadering.
De ambities op het gebied van klimaat en energie
zijn verwoord in het Klimaatplan Den Haag (RIS
180174) en de Energievisie Den Haag 2040 (RIS
180173).
Het verduurzamen van de Haagse
energiehuishouding met als speerpunten
‘distributie van duurzame warmte’, ‘opwekking
van duurzame energie’ en ‘energiebesparing’
dragen bij aan het realiseren van deze ambitie.
Er zijn in Den Haag goede mogelijkheden
door het uitgebreide collectieve warmtenet
(stadsverwarming), de aanwezige bodempotentie
(geothermie en warmte- en koude opslag) en de
ligging aan zee (zon, wind, energie uit zee), zo
mogelijk i.c.m. groene daken.
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Als stad aan zee houdt Den Haag rekening
met klimaatverandering en kustveiligheid.
Klimaateffecten waar Den Haag mee te maken
krijgt zijn zeespiegelstijging, stijging van
de gemiddelde temperatuur, langere droge
periodes en als het regent zijn de buien heviger.
Klimaatadaptatie is nodig om in de toekomst ook
een veilige, leefbare en aantrekkelijke stad te
zijn. Hiervoor zijn fysieke maatregelen nodig die
bijdragen aan klimaatadaptatie en een impuls
geeft aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad en
de kustzone.
Voor de Noordboulevard locatie dient nader
onderzocht te worden in hoeverre de nieuwe
ontwikkeling kan aansluiten op deze vastgestelde
ambities.

6. Uitvoeringsaspecten
6.1 Aanvullende voorwaarde voor de
beoogde ontwikkeling
Milieu
Voor het initiatief Hommerson geldt dat dit
niet gerealiseerd kan worden binnen het
vigerende bestemmingsplan dat in 2013 is
vastgesteld. Een afwijkingsbesluit is voor deze
ontwikkeling derhalve nodig. Op grond van de
Wet milieubeheer is voor afwijkingsbesluiten
een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling verplicht. Een
m.e.r.-beoordeling moet antwoord geven op de
vraag of een initiatief kan leiden tot belangrijke
nadelige milieueffecten en daarmee (mogelijk) tot
de verplichting om een milieueffectrapportage op
te stellen.
Voor het plan is in opdracht van Hommerson een
voortoets stikstofdepositie opgesteld.
Uit deze voortoets komt naar voren dat de
gewenste ontwikkeling kan leiden tot nadelige
milieueffecten. Bij verdere planuitwerking
dient er een (vormvrije) mer-beoordeling te
worden uitgevoerd waarbij speciaal aandacht
wordt besteed aan de effecten van het plan op
aangrenzende N2000-gebieden.
Geluid
De Wet geluidhinder (Wgh) stelt eisen
met betrekking tot de geluidsbelasting van
geluidsgevoelige objecten. Als geluidsgevoelige
gebouwen dan wel terreinen zijn aangewezen:
• Woningen;
• Onderwijsgebouwen m.u.v. 				
gymnastieklokalen;
• Ziekenhuizen en verpleeghuizen;

•
•
•
•
•
•

Verzorgingstehuizen.
Psychiatrische inrichtingen.
Medisch centra.
Poliklinieken.
Medische kleuterdagverblijven.
Woonwagenstandplaatsen.

In het kader van het initiatief van Hommerson
worden geen geluidgevoelige bestemmingen
gerealiseerd. Wel is er mogelijk sprake van
de reconstructie van wegen als bedoeld
in de Wgh. Dit omvat de aanleg, wijzing of
verbreding van een hoofdweg in de zin van
artikel 2 van de tracéwet. Als uitwerking
van dit stedenbouwkundig kader dienen de
effecten van de gewenste parkeergarage op de
verkeersstructuur nader te worden onderzocht.
Als dit leidt tot ingrepen op hoofdwegen, zal
ook nader akoestisch onderzoek moeten
worden uitgevoerd in het kader van de
omgevingsvergunning aanvraag.
Groen
De nota ‘Groen kleurt de stad’ - beleidsplan
voor het Haagse groen 2005-2015 - (2005)
verwoordt het groenbeleid van Den Haag in twee
doelstellingen:
• Het beleidsplan biedt een kader voor
duurzaamheid bij inrichting, beheer en
gebruik van groen waarbij steeds meer
sprake zal zijn van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van beheerder en
gebruiker;
• Het beleidsplan biedt een raamwerk
waarbinnen keuzes kunnen worden gemaakt
bij ruimtelijke ingrepen die van invloed zijn
op het groen in de stad en bij veranderende
maatschappelijke ontwikkelingen die van

invloed zijn op de functies van het groen.
Deze doelstellingen zijn vertaald in vier ambities:
• Ruimte voor groen in en om de stad;
• Aandacht voor toegankelijkheid, gebruik en
beleving van het groen.
• Duurzaamheid in inrichting, beheer en
onderhoud van het groen.
• Samen het groen beheren.
Het plangebied bezit zelf nauwelijks
groenvoorzieningen, maar grenst wel direct
aan Oostduinpark, het Haagse deel van het
duingebied Meijendel. Dit groen is niet alleen van
belang voor de natuur, maar heeft ook belangrijke
cultuurhistorische en ruimtelijke waarde. Het is de
ambitie van het initiatief om het huidige stenige
karakter van het gebied te vergroenen en de
sfeer en uitstraling van het duingebied verder het
stedelijk gebied in te brengen. Dit gebeurt onder
andere door het groendak bijvoorbeeld wat in de
plannen is voorzien.
Water, grondwater beschermingsgebied
Veiligheid/waterkering
Bij Scheveningen Badplaats zijn de eerste 300
meter landinwaarts vanaf de Rijksstrandpalenlijn
en het gebied tussen de lijn die de duinvoet
weergeeft (op de leggerkaart) en een diepte
van NAP -20 meter zeewaarts gereserveerd als
waterstaatswerk (voorheen kernzone) van de
zeewering. De volgende 300 meter landinwaarts
is aangemerkt als beschermingszone van de
zeewering. Voor beide stroken gelden aparte
regimes voor het bouwen in de zeewering. De
eerste 300 meter vanaf de strandpalenlijn heeft
een veel strenger regime. Beoordeling vindt
plaats door het Hoogheemraadschap.
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De boulevard maakt deel uit van de zeewering.
Gelet op het feit dat het initiatief bestaat uit
het realiseren van een parkeergarage in de
huidige boulevard, heeft afstemming met
het Hoogheemraadschap plaatsgevonden.
Het Hoogheemraadschap heeft in dat kader
aangegeven dat binnen de kustplaatsen ruimte
is voor ver- en nieuwbouw voor de bewoners en
ontwikkeling van economische en toeristische
activiteiten, zolang de veiligheid van het
achterland niet nadelig wordt beïnvloed en dit
niet leidt tot kostenverhoging van toekomstige
versterkingswerken (‘ja, mits’-principe). Voor het
beoordelen van de effecten van de parkeerkelder
op de veiligheid bestaat geen vastgesteld
toetsingskader. Het Hoogheemraadschap
Delfland heeft de inhoudelijke onderbouwing
daarom laten toetsen door het Expertise Netwerk
Waterveiligheid (ENW). Het Hoogheemraadschap
heeft daarop ingestemd met de afspraken
uit de notitie ‘Initiatieven Scheveningen Bad’
(waaronder het planinitiatief Hommerson), onder
de voorwaarde dat deze afspraken door het
ministerie van Infrastructuur en Milieu schriftelijk
worden bevestigd. Per brief d.d. 11 juni 2013
heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
aan Delfland verzekerd dat de Basiskustlijn,
zoals aangegeven, zal worden verlegd tijdens de
aanpassingsronde van de BKL in 2016.
Waterkwantiteit in het plangebied
Op basis van de Waterbergingsvisie is een
bestuursovereenkomst gesloten tussen de
Gemeente Den Haag en het
Hoogheemraadschap van Delfland, dat de
waterberging regelt. Er geldt gezien de
afspraken uit de Waterbergingsvisie geen
waterbergingsopgave voor het plangebied.
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Gezien de uitkomsten van de Doorstroomstudie
Den Haag is het van belang kansen te benutten
waarmee water langer kan worden vastgehouden
en/of kan worden geborgen in het stedelijk
gebied. Bij toekomstige ontwikkelingen moet
voldaan worden aan de waterbergingsnormen.
De gemeente Den Haag houdt in toekomstige
plannen rekening met alle wateraspecten:
waterkwantiteit - kwaliteit, -keringen en riolering.
Bij herinrichting, stedelijke vernieuwing of
nieuwbouw zullen alle mogelijke kansen voor
het bergen van extra water -op basis van nieuw
inzichten in het waterbeheer worden benut in de
planvorming, zodat een bijdrage wordt geleverd
aan een robuust watersysteem. Als bij nieuwe
ontwikkelingen het verhard oppervlak
toeneemt, dan moet extra waterberging worden
gerealiseerd. Het te realiseren groen dak zal
naar verwachting ook een waterbergende
capaciteit hebben. Of als gevolg van het initiatief
aanvullende waterberging noodzakelijk is,
zal met het Hoogheemraadschap bij verder
planuitwerking moeten worden afgestemd.
Waterkwaliteit in het plangebied
Uitgangspunt voor het rioleringsbeleid is “De
Leidraad Riolering” en de “Beslisboom aan- en
afkoppelen verharde oppervlakken”. Hierbij
is het gebruik van voor het oppervlaktewater
schadelijke stoffen zoals koper, zink en
bitumineuze dakbedekking niet toegestaan.
Grondwaterbeschermingsgebied
Het plangebied ligt in
‘grondwaterbeschermingsgebied’. Bouwen
is hier toegestaan als dit niet strijdig is
met het drinkwaterbelang waarvoor het
grondwaterbeschermingsgebied is aangewezen.

Bodem
Op 1 januari 2006 is de wijziging van de
Wet bodembescherming (Wbb) in werking
getreden. Vertrekpunt van de nieuwe Wbb
is dat in het merendeel van de gevallen van
bodemverontreiniging, de daadwerkelijke
bodemsanering wordt meegenomen in de
ontwikkeling dan wel herontwikkeling van
plangebied of projectlocatie. De wettelijke
doelstelling is voortaan functiegericht. De
gewijzigde wet houdt rekening met het gebruik
van de bodem en de (im)mobiliteit van de
verontreiniging. De volgende uitgangspunten
overheersen:
• a. het geschikt maken van de bodem voor
het voorgenomen gebruik;
• b. het beperken van blootstelling aan en de
verspreiding van de verontreiniging;
• c. het wegnemen van actuele risico’s.
In het plangebied zijn geen saneringslocaties
bekend. In het kader van de
omgevingsvergunningaanvraag dient een actueel
verkennend bodemonderzoek beschikbaar te
zijn.
Archeologie
Gemeenten hebben de taak om bij de vaststelling
van bestemmingsplannen rekening te houden
met aanwezige en te verwachten archeologische
waarden (Monumentenwet, artikel 38a). Voor
het gehele grondgebied van Den Haag heeft
de gemeente een Archeologische Waarden- en
Verwachtingenkaart (AWVK) opgesteld. Op deze
kaart staat het gebied aangeduid als zone waar
archeologische waarden worden verwacht. In
het kader van de planuitwerking dient in eerste
instantie verkennend archeologisch onderzoek te

worden uitgevoerd.
Tijdelijke maatregelen
Het herinrichten van de boulevard heeft
aanzienlijke gevolgen voor de direct betrokken
ondernemers. Het gaat dan om de kioskhouders,
overige ondernemers op de boulevard en
de strandpaviljoens aan de Noordboulevard.
Aangezien de uitbreiding van het vastgoed
ter plekke van de huidige boulevard gebeurt,
kunnen de huidige kiosken niet worden
gehandhaafd. Het verleggen van de boulevard
betekent bovendien dat de positie van de
strandpaviljoens zal wijzigen. Uitgangspunt
is daarbij wel dat alle bestaande paviljoens in
zowel de tijdelijke als definitieve situatie terug
kunnen komen. De paviljoenhouders zullen als
direct belanghebbenden betrokken worden bij
het ontwerpproces van de boulevard. In dat
kader zal worden afgestemd over de exacte
positionering van de paviljoens en de te nemen
maatregelen om ook tijdens de werkzaamheden
de bereikbaarheid van de paviljoens, zowel
voor het publiek, als bevoorrading en nood- en
hulpdiensten, te garanderen.
Beheer
Na de beoogde vernieuwing vormt het vastgoed
aan de boulevard een bijzonder element in het
gebied. Het gebouw vormt straks de overgang
tussen het niveau van de boulevard en de
Zeekant, Door de realisatie van het groendak,
eventueel met een (beperkt) openbaar
toegankelijke route, sluit het gebouw vanaf de
Zeekant zo veel mogelijk aan bij de omgeving.
Het dak betreft echter geen openbaar gebied.
Aandachtspunt voor verdere uitwerking is dat
de grens tussen openbaar en privé duidelijk

herkenbaar moet zijn en het betreden van het
dak door de gekozen inrichting zoveel mogelijk
wordt verhinderd.

vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden,
zullen tijdig en zo goed mogelijk geïnformeerd
moeten worden.

Overig
Onderdeel van de plannen is vernieuwing van de
fly-over tussen Zeekant en Palace Promenade.
Hierover dient nader overleg plaats te vinden met
de VVE Palace Promenade.

De communicatie over de nieuwbouwplannen van
ontwikkelaar Hommerson op de Noordboulevard
kende een valse start. Nadat initiatiefnemer
Hommerson in het najaar van 2012 haar
(beginsel)plan voor het eerst naar buiten bracht,
zorgde dit voor de nodige onrust bij menig
inwoner en ondernemer van Scheveningen Bad.
Ook gemeenteraadsleden waren verrast door de
plannen. Dit leidde o.a. tot het indienen van een
tweetal moties.

6.2 Financiële uitvoerbaarheid

De vernieuwing van het vastgoed aan de
Noordboulevard tussen Pierplein en het
Zwarte Pad betreft een particulier initiatief. Met
Hommerson zijn in dit kader afspraken gemaakt
over de stedenbouwkundige kaders en de
uitgangspunten voor de te maken financiële
afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd
in een ontwikkelovereenkomst, welke in de
komende maanden zal worden uitgewerkt tot een
grondreserverings- en afname overeenkomst.
Naast vernieuwing van het vastgoed maakt ook
de herinrichting van de Noordboulevard deel uit
van deze stedenbouwkundige kaders. In dit kader
is een financiële haalbaarheidsstudie uitgevoerd,
mede in relatie tot het uitvoeringsprogramma De
Kust Gezond.

6.3 Communicatie

De gemeente hecht grote waarde aan een
goede communicatie over de plannen voor
de Noordboulevard. Dit geldt zowel voor de
nieuwbouwplannen van Hommerson als het
nieuwe ontwerp van het nog niet vernieuwde
deel van de Scheveningse boulevard (midden
en noord). Zowel bewoners(verenigingen),
ondernemers (op en rond de boulevard e.o.),

Zoals in hoofdstuk 2.2. aangegeven is vanaf
begin 2015 over de ontwikkeling van het
plan Hommerson met de klankbordgroep
gesproken, terwijl over het vernieuwen van de
boulevard in een grotere setting in het kader
van De Kust Gezond is verder gesproken. De
oorspronkelijke werkgroep Noordboulevard
met een bredere vertegenwoordiging dan
de klankbordgroep is hierdoor buiten beeld
geraakt. Wel vond eind november 2015 ten
aanzien van De Kust Gezond en de concept
stedenbouwkundige randvoorwaarden voor
de Noordboulevard een grote buurtconsultatie
plaats in Muzee Scheveningen. Juist bij het
plan Hommerson zijn de herinrichting van de
boulevard en de uitwerking van het bouwplan
met elkaar verbonden. Na vaststelling van dit
ruimtelijk kader, zullen ook vertegenwoordigers
van alle genoemde doelgroepen betrokken
worden bij het verder ontwerpen en de
ontwikkeling van de nieuwe boulevard en
beoogde vastgoedontwikkeling, zodat integrale
afstemming plaats kan vinden.
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Verdere procedures en communicatie
na vaststelling stedenbouwkundig
randvoorwaarden
Communicatie
De vaststelling van de stedenbouwkundige
randvoorwaarden door het College in
december 2015 vormt een nieuw startpunt
in de communicatie. In het kader van het
Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond zal 2016
in het teken staan van het ontwerpen van het
resterende deel van de bestaande boulevard.
Dit betekent zowel de Noordboulevard als het
middengedeelte tussen de Morales-boulevard en
de Pier.
Hiervoor zal een participatietraject worden
opgestart met bewoners en ondernemers op en
rond de boulevard. Bewoners en stakeholders
uit Scheveningen Bad hebben tijdens
stakeholdersbijeenkomsten van De Kust Gezond
aangegeven de ten tijde van de ontwikkeling
van de Morales boulevard gehanteerde
werkwijze te waarderen. De klankbordgroep
Hommerson blijft eveneens betrokken bij de
verdere planuitwerking. De vorderingen in het
ontwerpproces zullen via internet, nieuwsbrieven
en bewonersbijeenkomsten worden
gecommuniceerd met de omgeving.

6.4 Procedures

De vernieuwing van het vastgoed betreft een
particulier initiatief wat de firma Hommerson
binnen de opgestelde kaders voor eigen
rekening en risico verder uit kan werken.
Op basis van een definitief ontwerp kan een
omgevingsvergunning worden aangevraagd.
Aangezien de voorgenomen ontwikkeling niet
past binnen het vigerende bestemmingsplan, zal
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het een uitgebreide Wabo-procedure betreffen, of
zal er een partiële herziening van het vigerende
bestemmingsplan plaats moeten vinden.
Na vaststelling van dit stedenbouwkundig kader
en het uitvoeringsprogramma De Kust Gezond,
zal ook een ontwerpproces worden gestart
om te komen tot een Voorlopig en vervolgens
Definitief Ontwerp voor vernieuwing van dit deel
van de boulevard. Ook de herinrichting van de
boulevard is, gezien de beoogde verlegging van
een deel van de boulevard, niet mogelijk binnen
het vigerende bestemmingsplan. Aangezien de
vastgoed ontwikkeling en herinrichting van de
Noordboulevard onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden, ligt het voor de hand om hier één
gezamenlijke procedure voor te volgen.

Bijlagen beleidskaders: Masterplan kust
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Bijlagen beleidskaders: Bestemmingsplan
Masterplan kust + BP S. Badplaats en Strand
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Bijlagen: kleurenpalet bebouwing
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Colofon
Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Stedenbouw & Planologie
in samenwerking met het Ingenieursbureau Den Haag
december 2015

