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verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Gevers Deynootweg ongenummerd ter hoogte 

van nummer 1130

Geachte heer [Geanonimiseerd],

Op 23 december 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het 

realiseren van een grondkerende constructie langs de Zeekant nabij Gevers Deynootweg 

ongenummerd ter hoogte van nummer 1130. 

Uw aanvraag omvat de activiteiten ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘Bouwen’ 

waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Voorts is sprake van de aanhakende 

activiteit ‘Bescherming van grondwater (Wet milieubeheer)’.

Ingevolge artikel 2.26, vierde lid, onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 6.1, 

tweede lid van het Besluit omgevingsrecht hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 21 

februari 2017, kenmerk ODH-2017-00017105, geadviseerd ten aanzien van bovengenoemde 

activiteiten in relatie tot de bescherming van grondwater.

Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat op basis van de beoordeling en de 

ingewonnen adviezen de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteiten kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij naar de bij deze beschikking behorende bijlage 1 

waarin per activiteit de beoordeling, de advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn 

opgenomen. Deze bijlage moeten hier als herhaald en ingelast worden beschouwd. 

Het advies met betrekking tot de bescherming van grondwater van Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland, moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd. De in bijlage 2 opgenomen 

voorschriften gelden onverkort voor deze omgevingsvergunning.
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Besluit:

Gelet op het bepaalde in de artikelen 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht besluiten wij de gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 

2.1, lid 1, onder a en c, van deze wet te verlenen met de daarbij behorende in de 

documentenlijst genoemde documenten.

[Geanonimiseerd]

Deze omgevingsvergunning treedt op grond van het bepaalde in artikel 6.1 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

Tenslotte wijzen wij u erop dat deze vergunning aan u wordt verleend behoudens rechten van derden 

en dat door het verlenen van de vergunning niet wordt vooruitgelopen op enige andere door de 

gemeente krachtens de wet of gemeentelijke verordening, dan wel krachtens eigendomsrecht van de 

gemeente met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/bezwaar,

Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende regels.

a. Uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt u in het bezwaarschrift.

b. U zet uw handtekening onder het bezwaarschrift.

c. U stuurt een kopie van het besluit mee. Heeft u of kunt u dit niet, dan geeft u een duidelijke 

omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

d. U vermeldt het kenmerk en de datum van het besluit.

e. De argumenten voor bezwaar schrijft u in de brief.

f. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

Indien u schriftelijk bezwaar maakt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het 

bezwaar is gericht mee te zenden en in de linkerbovenhoek van de envelop de woorden 

'AWB/BEZWAAR' te vermelden.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen - 

vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij 

de president van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie.
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Bijlage (beoordeling activiteiten)

Beoordeling activiteit ‘Bouwen’ 

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan:

- de Bouwverordening;

- het Bouwbesluit 2012;

- het bestemmingsplan ‘Scheveningen-Badplaats’, waarin ter plaatse van uw initiatief de 

bestemmingen ‘Gemengd-4’ en ‘Verkeer - Straat’, de dubbelbestemmingen ‘Waarde - 

Archeologie’ en ‘Waterstaat - Waterkering’ en de gebiedsaanduiding ‘Milieuzone - 

Grondwaterbeschermingsgebied’ zijn opgenomen;

- de Welstandsnota.

Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat voldaan wordt aan de beoordelingsgronden van het 

Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening. 

De voor 'Gemengd - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor cultuur en ontspanning (waaronder 

wordt begrepen atelier, attracties/attractiepark, bioscoop, bowlingbaan, casino, congrescentrum, 

creativiteitscentrum, dansschool, museum, muziektheater), detailhandel, dienstverlening en horeca, 

een en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, (gebouwde)

parkeervoorzieningen, wegen, groen, water en overige voorzieningen.

De voor 'Verkeer - Straat' aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, railverkeer, 

toegangsportalen, ontluchtingselementen en daarmee vergelijkbare bouwwerken, parkeerplaatsen, 

voet- en fietspaden, één en ander met de daarbij behorende bouwwerken geen gebouw zijnde, groen, 

water en overige voorzieningen.

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende

bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van gebieden met een hoge

archeologische verwachting.

Voor het bouwen binnen de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie’ geldt dat, indien er sprake is 

van het bouwen van bouwwerken met grondroering met een totaal oppervlak van meer dan 50 m2 en 

een diepte van meer dan 0,5 meter waarvoor een vergunning is vereist, hieromtrent vooraf schriftelijk 

advies dient te worden ingewonnen bij de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag. De 

afdeling Archeologie kan een onderzoeksrapport verlangen, waarin de archeologische waarde van het 

terrein, welke blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in 

voldoende mate is vastgesteld.

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende

bestemming(en), mede bestemd voor waterhuiskundige en/of waterstaatkundige functies, waterlopen, 

waterberging, waterkering, en het behoud, herstel en verbetering van de waterhuishouding, één en 

ander met de daarbij behorende bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, groen, water en overige 

voorzieningen.

Voor het bouwen binnen deze dubbelbestemming geldt dat ten dienste van deze dubbelbestemming 

uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegestaan en dat ten behoeve van de andere daar 

voorkomende bestemmingen in afwijking van het bepaalde in de bouwregels van de samenvallende 

bestemmingen, geen bouwwerken zijn toegestaan.
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Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' is het bouwen

slechts toegestaan als dit in overeenstemming is met de belangen van het

grondwaterbeschermingsgebied.

Wij hebben vastgesteld, dat de aanvraag in strijd is met voornoemd bestemmingsplan voor wat betreft 

de bestemming en het bouwen ter plaatse van de dubbelbestemming ‘Waterstaat - Waterkering’. Op 

grond van het bestemmingsplan is het mogelijk hiervan af te wijken.

Dit betekent dat de gevraagde omgevingsvergunning niet kan worden verleend, tenzij met toepassing 

van de procedure ex. artikel 2.12, lid 1 onder a sub 1o, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

wordt afgeweken van de betreffende planregel(s). Wij zijn bereid afwijking van het bestemmingsplan 

toe te staan en verwijzen voor de motivering hiervan naar de beoordeling van de activiteit ‘Handelen in

strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Ingewonnen advies

De Dienst Stadsbeheer, afdeling Archeologie, heeft desgevraagd geadviseerd over het bouwplan. Het 

advies luidt als volgt:

Het plangebied heeft volgens het bestemmingsplan Scheveningen-Badplaats een dubbelbestemming 

Waarde - Archeologie. Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning geldt dat de archeologische 

waarde van het terrein dat door de werkzaamheden verstoord zal worden vooraf in voldoende mate 

moet worden vastgesteld. Dit om te kunnen bepalen of er voorwaarden aan de vergunning moeten 

worden verbonden. Deze bepaling is alleen van toepassing wanneer bij het plan een 

bodemverstoring op zal treden die groter is dan 50 m² en dieper gaat dan 50 cm – maaiveld. Uit de 

ingediende stukken blijkt dat dat bij dit plan het geval is. 

Bij afweging van vorm en locatie van de bodemverstoringen tegenover kennisopbrengst en 

onderzoeksmogelijkheden is geconcludeerd dat deze ontgraving geen onderzoekswaardige situatie 

oplevert. Daarom worden geen voorwaarden verbonden aan de omgevingsvergunning vanuit de 

archeologische monumentenzorg.

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 8 februari 2017 beoordeeld of het bouwwerk 

voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid onder a, van de 

Woningwet. De aanvraag is getoetst aan het onderdeel ‘Algemene welstandscriteria’ van de 

Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie’. Haar 

advies luidt als volgt:

De commissie adviseert positief over de grondkerende constructies aan de zijde van de boulevard. De

verschillende grondkeringen lopen vooruit op bouwwerkzaamheden op deze locatie en zullen na 

afloop van de werkzaamheden niet zichtbaar zijn. Van enige invloed op (het uiterlijk van) de 

omgeving is in de eindsituatie geen sprake.

Wij nemen het advies van de welstandscommissie over.

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft op 5 januari 2017 aangegeven dat ter plaatse van het bouwplan

geen sprake is van verontreinigde bodem als bedoeld in artikel 2.4.1 van de Bouwverordening.



Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

201620530/6259443

5/13

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) heeft op 21  februari 2017 onder kenmerk 

ODH-2017-00017105 geadviseerd ten aanzien van de bescherming van grondwater. Gelet op de daarin

opgenomen overwegingen bestaat er geen aanleiding in het belang van de bescherming van het milieu 

een negatief advies te verstrekken, mits wordt voldaan aan de door de ODH geadviseerde voorschriften

die nodig zijn ter bescherming van de kwaliteit van de bodem en het grondwater. Deze voorschriften 

zijn opgenomen in bijlage 2 van dit besluit.

Eindoordeel activiteit ‘Bouwen’

Op basis van de beoordeling van de activiteit en de ingewonnen adviezen bestaat er geen

bezwaar tegen het met toepassing van artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Bouwen’.

Beoordeling activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’

Deze activiteit is getoetst aan het bestemmingsplan ‘Scheveningen-Badplaats’ waarin ter plaatse van 

uw initiatief de bestemmingen ‘Gemengd - 4’ en ‘Verkeer - Straat’, de dubbelbestemmingen ‘ Waarde - 

Archeologie’ en ‘Waterstaat - Waterkering’ en de gebiedsaanduiding ‘Milieuzone - 

Grondwaterbeschermingsgebied’ zijn opgenomen. 

Wij hebben vastgesteld dat de aanvraag in strijd is met artikel 18, lid 1, van het bestemmingsplan voor 

wat betreft het gebruik. Op grond van artikel 30.3, lid b, van het bestemmingsplan is afwijking 

mogelijk voor o.a. keermuren.

De aanvraag is tevens in strijd met artikel 25.2, lid b, van het bestemmingsplan vanwege het bouwen 

van een bouwwerk ter plaatse van de dubbelbestemming ‘Waterstaat - Waterkering’. Op grond van 

artikel 25.3 van het bestemmingsplan is het mogelijk hiervan af te wijken onder de voorwaarde dat het 

bouwen van gebouwen of bouwwerken geen gebouwen zijnde geen afbreuk doet aan het

behoud en de bescherming van de waterstaatkundige belangen, hieromtrent een watervergunning is 

verleend, dan wel hiertoe vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de waterbeheerder en de bij 

de onderliggende bestemming(en) gegeven regels in acht worden genomen.

Dit betekent dat de gevraagde omgevingsvergunning niet kan worden verleend, tenzij met toepassing 

van de procedure ex. artikel 2.12, lid 1 onder a sub 1o, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

wordt afgeweken van deze planregel(s). Wij zijn bereid deze afwijking(en) toe te staan en motiveren dit

als volgt:

Het plaatsen van een keerwand is een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van de 

Noordboulevard. Het hoogteverschil tussen het niveau van de boulevard (6,5m +NAP) en het niveau 

van de Oranjeflats aan de Zeekant (13m +NAP) is circa 5,5 meter. Een kerende constructie dient het 

bestaande grondpakket op zijn plaats te houden wanneer de huidige bebouwing gesloopt wordt. 

Zonder de keerwand kan het huidige vastgoed aan de Noordboulevard niet worden gesloopt. Daarbij is

de keerwand ook benodigd voor de aanleg en inrichting van de buitenruimte van de nieuwe boulevard.
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Aangezien de keerwand ondergronds wordt gepositioneerd en daardoor niet vanuit de openbare 

ruimte zichtbaar is, zien wij geen bezwaar tegen de realisatie ervan. De constructie vormt geen 

ruimtelijke belemmering en heeft geen ruimtelijke impact. In het bouwplan is duidelijk rekening 

gehouden met de gestelde ambities in het uitvoeringsprogramma De Kust Gezond. Toekomstige 

ontwikkelingen worden niet belemmerd door de nu gevraagde keerconstructie.

Ingewonnen advies

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 23 januari 2017, kenmerk D2017-01-000466, 

geadviseerd over de voorgenomen bouwactiviteiten ter plaatse van de dubbelbestemming ‘ Waterstaat 

- Waterkering’. Het advies luidt als volgt:

Op basis van de door u ingediende informatie kunnen wij aangeven dat de werken 

vergunningsplichtig zijn. De aanvraag voor een watervergunning is ingediend bij Delfland d.d. 

23-12-2016 (OLO nr. 2723563) en in behandeling genomen onder zaak nr. 2016-017753.

Eindoordeel activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’

Op basis van de beoordeling van de activiteit en het ingewonnen advies bestaat er geen 

bezwaar tegen het met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a sub 1º, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht verlenen van de omgevingsvergunning voor de 

activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Aan deze omgevingsvergunning verbinden wij de volgende voorschriften:

Het bouwen moet gebeuren volgens de bepalingen van het Bouwbesluit en de 

Bouwverordening. Tevens moet worden voldaan aan de hierna opgenomen nadere 

voorschriften en bepalingen.

Voorschriften op basis van de Regeling omgevingsrecht (Mor)

Nader in te dienen constructieve gegevens en bescheiden (artikel 2.1, 2.2 en 2.7)

De bij de aanvraag omgevingsvergunning ingediende constructieve tekeningen rapporten geven 

voldoende informatie over de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe.

De hierna genoemde gegevens van de constructie en de bouwveiligheid moeten minimaal drie weken 

voor uitvoering worden ingediend. Deze kunt u per e-mail sturen naar de Dienst Stedelijke 

Ontwikkeling, Afdeling Vergunningen en Toezicht, Team Bouwconstructies en Bouwfysica,

e-mailadres oloaanvraag@denhaag.nl. Vermeld in alle gevallen ons dossiernummer. 

U kunt de onderstaande gegevens ook ‘uploaden’ via www.omgevingsloket.nl indien de aanvraag via 

dit loket is ingediend.

 De volgende constructieve gegevens:

- de tekeningen en berekeningen;

- het funderingsplan en de uitvoeringswijze;

- de verantwoording van de brandwerendheid van de constructie;

- de gegevens van buitenlandse bouwproducten; 
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noot:  Voor   het   toepassen van buitenlandse bouwproducten moeten Europees erkende 

kwaliteitsverklaringen worden ingediend van een door de overheid erkend instituut; de 

technische beschrijvingen, specificaties en berekeningen moeten zijn opgesteld in de 

Nederlandse taal; de berekeningen moeten zijn opgesteld volgens de in het Bouwbesluit 

aangewezen normen.

 Een veiligheidsplan dat minimaal moet bevatten:

- een constructievoorstel en uitvoeringsplan voor de bouwput;

- de gegevens van de grondwaterstand;

- een inventarisatie van de funderingen in de omgeving;

- een rapport over de trillingsinvloed op de belendingen;

- een rapport over het geluidsniveau bij belendingen;

- een uitvoeringsplan voor de bouwmethodiek;

- een hijsplan met hijs- en bouwveiligheidszones, benodigde horizontale en verticale 

afscheidingen en voorzieningen tegen vallende voorwerpen. Hierbij moeten berekeningen 

worden opgesteld op basis van energiebeschouwingen waarbij rekening wordt gehouden met

de valhoogtes, de afmetingen en de gewichten van de voorwerpen; 

- een voorstel voor controlemaatregelen van de bouwput:

- het plaatsen van peilbuizen;

- het aanbrengen van hoogtebouten;

- het meten van het waterdebiet;

- een voorstel voor het meten van trillingen en geluidsniveaus;

- een monitoringsplan voor alle metingen met interpretatie van de meetresultaten;

- een protocol voor maatregelen bij overschrijding van de signalerings- en grenswaarden.

U dient de samenhang kenbaar te maken tussen de voor de bouwactiviteit ingediende gegevens en 

bescheiden onderling en met de overige gegevens en bescheiden, die bij de aanvraag zijn gevoegd.

Met de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden mag niet worden begonnen voordat deze 

vergunning in werking is getreden en de daarop betrekking hebbende tekeningen en/of berekeningen 

door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Vergunningen & Toezicht, Team Bouwconstructies, 

Bouwfysica en ecologie, zijn goedgekeurd. Tevens dienen de goedgekeurde (constructie)tekeningen en 

-berekeningen op het werk aanwezig te zijn.

Voorschriften op basis van het Bouwbesluit 2012

Aanwezigheid bescheiden (artikel 1.23)

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op

het terrein aanwezig: 

- de omgevingsvergunning voor het bouwen;

- het bouwveiligheidsplan;

- overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere 

voorwaarden en ontheffingen.
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Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen (artikel 1.24)

Met het bouwen van het bouwwerk waarop deze vergunning ziet wordt, onverminderd de 

voorschriften die aan deze vergunning zijn verbonden, niet begonnen voordat voor zover door ons 

nodig wordt geacht:

- de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en 

- het straatpeil is uitgezet.

Mededeling aanvang en beëindiging werkzaamheden (artikel 1.25)

Ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden waarop deze 

vergunning ziet, dient de houder van deze vergunning ons schriftelijk van de aanvang van die 

werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis te stellen.

Ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarop deze vergunning ziet, dient

de houder van deze vergunning ons schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis 

te stellen.

Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens uitvoering 

(afdeling 8.1)

Aan de werkzaamheden worden met betrekking tot de invloed op de belendingen en de omgeving de 

volgende eisen gesteld:

- de zettingen van belendingen dienen als volgt te worden beperkt:

- de maximaal toelaatbare rotatie bij zettingen is 1:1200 voor monumentale panden en 1:900 

voor de overige panden;

- indien er door de slechte staat al een rotatie aanwezig is, dient de waarde hiervan door meting 

te worden bepaald en in de resultaten te worden verwerkt; 

noot: Indien de berekende zettingen worden overschreden, ook al wordt voldaan aan de

voornoemde rotaties, dienen de werkzaamheden die invloed hebben op deze zettingen te 

worden stilgelegd. De werkzaamheden kunnen pas dan doorgang vinden als de Dienst 

Stedelijke Ontwikkeling daar toestemming voor heeft gegeven.

- In het bouwveiligheidsplan dienen vooraf signaleringswaarden en grenswaarden te worden 

vastgesteld voor monitoring van trillingen, zettingen en vervormingen van de belendingen;

- maatregelen dienen te worden genomen om de overlast voor de omwonenden zo klein 

mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van geluidshinder en 

stofoverlast;

- boven de openbare weg en boven in gebruik zijnde ruimten waar zich mensen ophouden en 

belendingen mag niet worden gehesen.
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Bijlage 2 (voorschriften in verband met de bescherming van grondwater)

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- grondwaterbeschermingsgebied: het gebied van Dunea dat als zodanig is aangewezen in 

bijlage 6 van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland en is aangegeven op de daarvan 

deel uitmakende kaart 2;

- bodem: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet bodembescherming;

- openbaar riool: de riolering, in beheer bij een openbaar lichaam, waarvan het effluent 

niet rechtstreeks op het oppervlaktewater wordt geloosd maar via een 

rioolwaterzuiveringsinstallatie;

- schadelijke stoffen: stoffen of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in 

het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat zij - op of in de bodem 

gerakend - de bodem met het zich daarin bevindende grondwater verontreinigen of kunnen 

verontreinigen; hieronder worden in elk geval verstaan de stoffen of combinaties van stoffen, die 

voorkomen op een door ons vastgestelde lijst;

- het drinkwaterbedrijf: Dunea, Postbus 756, 2700 AT Zoetermeer, telefoonnummer 070 - 384

32 00.

Voorschriften

Algemeen

1. Uitvoering van de werkzaamheden dient te geschieden conform de aanvraag inclusief alle 

bijbehorende documenten, die onderdeel uitmaakt van dit besluit.

2. De houder van de omgevingsvergunning dient degenen die in zijn opdracht handelingen en/of 

activiteiten verrichten, op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van het 

milieubeschermingsgebied voor grondwater (grondwaterbeschermingsgebied) en van de 

gestelde voorschriften. 

3. De houder van de omgevingsvergunning is gehouden te doen en na te laten, wat redelijkerwijs 

gevergd kan worden om verontreiniging van de bodem en het grondwater te voorkomen.

Algemene werkzaamheden

4. Tijdens opslag van materieel dient de bodem ter plaatse afgedekt te worden met folie ter 

voorkoming van verontreiniging van de bodem.

5. Het binnen het milieubeschermingsgebied voor grondwater in bedrijf zijnde materieel moet 

zodanig uitgerust zijn, dat de kans op olie- en/of brandstofverontreiniging van de bodem en/of 

het zich daarin bevindende grondwater zo gering mogelijk is.
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6. Indien tijdens de werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van aardolieproducten ten behoeve 

van het bouwmaterieel, moet het opslaan, overslaan, bijvullen en verversen van deze producten 

zorgvuldig en zonder morsen geschieden. 

7. Eventueel gemorste schadelijke stoffen moeten meteen worden verzameld in een vloeistofdichte 

verpakking en naar een hiertoe geschikte verwerkingseenheid worden gebracht.

8. Indien als gevolg van lekkage, morsen of anderszins de bodem en/of het zich daarin bevindende 

grondwater wordt verontreinigd of gevaar voor verontreiniging dreigt, stelt de zakelijk 

gerechtigde, onderhoudsplichtige of degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten 

meteen het bevoegd gezag en de directeur van het drinkwaterbedrijf hiervan in kennis.

9. Het tijdens de werkzaamheden toe te passen water moet van drinkwaterkwaliteit  zijn.

10. De op of onder het maaiveld toe te passen bouwstoffen moeten voldoen aan de eisen van het 

Besluit bodemkwaliteit, met dien verstande dat geen IBC-bouwstoffen mogen worden toegepast.

11. Op het bouwterrein mogen geen schadelijke stoffen, zoals minerale olie, verf en toebehoren, 

epoxy-coatings, bitumen en brandstoffen, worden opgeslagen.

12. Ophoog- of aanvullingsmaterialen moeten schoon zijn en voldoen aan de eisen van het Besluit 

bodemkwaliteit. Grond die tijdens de werkzaamheden wordt toegepast dient minimaal van de 

categorie ‘wonen’ te zijn.

13. Het verwijderen van aanwezige funderingspalen is niet toegestaan.

14. Vrijkomend bouwafval dient dagelijks te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

 

Uitvoeringswerken

15. De afvoer van rioolwater van een bouwkeet geschiedt via een vloeistofdicht te maken en te 

onderhouden stelsel van buisleidingen naar het openbaar riool.

16. Indien een aansluiting op het riool niet mogelijk is, moet de afvoer van het rioolwater van 

de bouwkeet als volgt geschieden:

- De afvoer van de toiletten vindt plaats via een stelsel van buisleidingen, waarin een 

vloeistofdichte septic tank is opgenomen of met gebruikmaking van een mobiel toilet dat 

regelmatig geleegd wordt.

- De afvoer van het keukenafvalwater vindt plaats via een stelsel van buisleidingen, waarin 

een bezinkput is opgenomen.

- De afvoer van de toiletten, de afvoer van het keukenafvalwater en de afvoer van het overige 

afvalwater worden gescheiden gehouden.

- Het effluent mag niet in de bodem worden geloosd.

- Het stelsel van buisleidingen voor deze drie afvoersystemen wordt vloeistofdicht gemaakt en

onderhouden.

- De septic tank en bezinkput worden zo vaak als voor een goede werking ervan nodig is, 

geleegd waarbij de specie wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie of een 
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ontvangput van het openbaar riool; de bewijsstukken van lediging en afvoer moeten worden 

bewaard.

17. Een bouwkeet wordt uitsluitend verwarmd middels een gasgestookte of elektrische verwarming.

18. Na beëindiging van de uitvoeringswerken zijn de bouwkeet en het bijbehorende rioleringsstelsel 

met putten zodanig geamoveerd dat het vrijgekomen terrein in de oorspronkelijke staat is 

teruggebracht. 

 Aanvang werken

19. Ten minste 14 dagen vóór de aanvang van de werkzaamheden geeft de houder van de 

omgevingsvergunning daarvan kennis aan het bevoegd gezag.
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Bijlage 3 (Nadere aanwijzingen)

Bouwplaatsinrichting

Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen, dient een door de Dienst Stedelijke 

Ontwikkeling, goedgekeurde bouwplaatsinrichting aanwezig te zijn. U dient tekeningen van de 

bouwplaatsinrichting en reclamevoering op het bouwterrein te overleggen bij de Dienst Stedelijke 

Ontwikkeling. Met de werkzaamheden mag pas een aanvang genomen worden nadat hierop 

goedkeuring is verkregen.

Veiligheidsplan 

Starten met het werk mag alleen als het veiligheids- en bereikbaarheidsplan hiervoor ook door de 

wegbeheerder van het Stadsdeel Scheveningen en de Boulevardmanager uitdrukkelijk is 

goedgekeurd. 

De vergunninghouder dient de omwonenden (huis-aan-huis) tijdig schriftelijk te informeren over 

de werkzaamheden en de consequenties daarvan voor de buurt.

De informatiebrief/-brieven moet(en) in samenspraak met de wegbeheerder van het Stadsdeel 

Scheveningen en de Boulevardmanager worden opgesteld alvorens huis aan huis te worden verspreid.

Watervergunning of -melding

Om de beoogde activiteiten te kunnen verrichten wijzen wij u in ieder geval op de eventuele 

vergunning- of meldingplicht op grond van de Waterwet. In de Algemene Regels behorende bij de 

Keur Delfland zijn vrijstellingen van de watervergunningplicht benoemd voor bepaalde activiteiten. 

Vaak moet wel nog een melding worden gedaan. Voor nadere informatie hieromtrent kunt u contact 

opnemen met het Hoogheemraadschap van Delfland, Gemeenlandshuis Delft, Phoenixstraat 32, 2611 

AL Delft, telefoonnummer (015) 260 81 08, loket@hhdelfland.nl

Wet bodembescherming

Bij eventueel grondverzet dient, afhankelijk van de bestemming/toepassing van de grond, rekening te

worden gehouden met de Wet Milieubeheer (Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke

afvalstoffen) en/of de Wet bodembescherming aangezien er beperkingen kunnen gelden voor het 

hergebruik van de af te voeren grond.

U kunt hierover contact opnemen via het Bodem Informatie Punt, bereikbaar op 070- 353 6553 of via 

E-mail: bodeminformatiepunt@denhaag.nl

Provinciale milieuverordening

U dient degenen die in uw opdracht handelen of activiteiten verrichten op de hoogte te brengen van 

het bouwen binnen het milieubeschermingsgebied en bent gehouden te doen en na te laten, wat 

redelijkerwijs gevergd kan worden om verontreiniging van de bodem en het grondwater te voorkomen.

Indien er toch sprake is van mogelijke verontreiniging van de bodem en het grondwater als gevolg van 

de bouwwerkzaamheden dan dient u het drinkwaterbedrijf Dunea hiervan op de hoogte te stellen via 

telefoonnummer (070) 384 32 00
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Vergunning/melding ‘inname openbare straat’

Om de beoogde activiteiten te kunnen verrichten wijzen wij u in ieder geval op de eventuele 

vergunningplicht op grond van artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening voor de 

gemeente Den Haag (vergunning/melding ‘inname openbare straat’). Voor informatie hieromtrent 

kunt u desgewenst contact opnemen met het Loket Vergunningen via telefoonnummer 14 070 of onze 

website raadplegen http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Gebruik-openbare-straat.htm

Archeologische monumentenzorg

Ondanks de vrijstelling van archeologisch onderzoek kunnen er bij de werkzaamheden toch 

archeologische vondsten worden gedaan door de uitvoerder. Als dat gebeurt, moet dit per 

ommegaande gemeld worden bij de afdeling Archeologie (Erfgoedwet art. 5.10 en 5.11). Dit kan op het 

algemene telefoonnummer 070-3536639, of per e-mail op archeologie@denhaag.nl.

Peilhoogtetekening.

Met de uitvoering mag niet worden begonnen voordat de peilhoogten zijn vastgesteld. De peilhoogte 

geeft de straathoogte aan op de grens tussen de openbare straat en uw perceel. De peilhoogte kunt u 

aanvragen bij de Dienst Stadsbeheer, Ingenieursbureau Den haag, Afdeling LA-Landmeten, 

telefoon (070)- 353 66 77, peilhoogteaanvraag@denhaag.nl of via onze site 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Peilhoogte-aanvragen.htm

www.denhaag.nl

Erfpacht

Wij wijzen u op de mogelijke strijdigheid met de algemene bepalingen en bijzondere voorwaarden van 

het recht van erfpacht. U dient hierover contact op te nemen met het Erfpachtbedrijf van de Dienst 

Stedelijke Ontwikkeling, telefoonnummer (070) 353 52 40. 

KLIC-melding kabels en leidingen

Voorafgaande aan de start van de werkzaamheden wordt geadviseerd onderzoek te verrichten naar 

kabels en leidingen in het terrein en afstemming te zoeken met de leidingbeheerders van de 

desbetreffende nutsvoorzieningen. Minimaal drie dagen voor de uitvoering van werkzaamheden nabij 

een (gastransport)leiding dient een melding plaats te vinden aan de meldkamer KLIC/werken derden 

via telefoonnummer (0182) 623 368.
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