
Aan:  
Omgevingsdienst Haaglanden 
Postbus 14060 
2501 GB Den Haag 
vergunningen@odh.nl 
 
Onderwerp: Zienswijze Imago Noordboulevard op 

Ontwerpbeschikking  Natuurbeschermingswet 1998, Noordboulevard Scheveningen, 
zaaknummer 00463037 

Datum  16 januari 2017 
  
Uitsluitend per e-mail verzonden 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij ontvangt u onze zienswijze op bovengenoemde ontwerpbeschikking. 
 
Wij verbazen ons nogal over de door u gehanteerde basisgegevens, welke bij de berekeningen van de 
stikstofdepositie zijn gebruikt voor: 

 Gevers Deynootweg tussen Zwolsestraat en Zwarte Pad (bron 9 referentie) 

 Zeekant (bronnen 10 + 12 referentie) 

 Gevers Deynootweg tussen Zwarte Pad en boulevard (bron 11 referentiesituatie) 
 
1. Opheffing parkeerplaatsen 
Het rapport gaat uit van 100 bewonersparkeerplaatsen en 37 huurplaatsen, die als gevolg van plan 
Hommerson worden opgeheven.  
Langs de Zeekant zijn er nu echter 72 parkeerplaatsen op straat. Daarvan zijn er echter slechts ca 42, 
die door bewoners gebruikt mogen worden met een bewonersparkeervergunning. De rest wordt 
gebruikt door ondernemers/werknemers en hotelgasten met een hotelparkeervergunning. 
Daarnaast zijn er 37 huurplaatsen, bereikbaar via de Zeekant, in gebruik van ondernemers en hotels. 
Op de Gevers Deynootweg tussen Zwarte Pad en boulevard zijn er nu 15 parkeerplaatsen. Deze worden 
volgens het plan niet opgeheven. 
Op de keerlus bij Carlton Beach zijn 9 parkeerplaatsen voor minder validen, die in de beoogde situatie 
ook niet worden opgeheven. 
 
Als gevolg van plan Hommerson worden in de beoogde situatie dus slechts 42 parkeerplaatsen die door 
bewoners met een bewonersparkeervergunning mogen worden gebruikt opgeheven. Deze bewoners 
zullen daarmee in de nieuwe situatie elders op straat gaan staan. De parkeerdruk op de overige straten 
zal daarmee toenemen, want een abonnement voor de Hommersongarage is onnodig. 
De overige op te heffen parkeerplaatsen (ca. 30 straat en 37 huur) worden vooral door ondernemers en 
hotelgasten gebruikt. Naar verwachting zullen in de nieuwe situatie de ondernemers en hun 
werknemers wel in de Hommersongarage parkeren. Of dit ook voor de hotelgasten het geval zal zijn is 
nog maar de vraag, aangezien er ook hotelvergunningen voor straatparkeren beschikbaar zijn. 
In de bijlage is het aantal werknemersplaatsen in de beoogde situatie opgehoogd van 37 naar 65. Waar 
deze extra 28 plekken vandaan komen is onduidelijk, immers, in de voor horeca en detailhandel 
gehanteerde parkeernormen zitten de werknemersplekken al verwerkt. 

 Op grond van het voorgaande komen wij tot de conclusie, dat het in bijlage 1b achter bezoekers 
Bad genoemde aantal parkeerplaatsen (283) en het aantal gemiddelde ritten (1292) 
substantieel te laag is*. 

 En daarmee is ook de gehanteerde verkeersintensiteit op de Gevers Deynootweg in de beoogde 
situatie substantieel te laag*. 

* De systematiek van bijlage 1b volgend komen wij op ca 380 plekken voor bezoekers Bad, bijna 100 plaatsen meer dan in het 
rapport gehanteerd. Dit zou ca 450 meer ritten per weekdag over de Gevers Deynootweg betekenen. 
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2. Verkeer over de Zeekant 
Het rapport stelt, dat de Zeekant wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. 
 
In het Palacecomplex bevindt zich een private parkeergarage met ca 200 plaatsen, in gebruik van 
bewoners en ondernemers/werlnemers. In de huidige situatie rijdt men deze garage in via de korte 
poot van de Zeekant, recht tegenover de Zwolsestraat. Uitrijdend verkeer gaat via de lange poot van de 
Zeekant, parallel aan de kust en vervolgens via de Gevers Deynootweg. 
De Zeekant wordt op jaarbasis vrijwel uitsluitend door bestemmingsverkeer gebruikt en nauwelijks 
door toeristenverkeer. 
 
In de beoogde situatie wordt als gevolg van plan Hommerson de korte poot van de Zeekant afgesloten 
en moeten de gebruikers van de Palacegarage ook inrijden via de Gevers Deynootweg en de lange poot 
van de Zeekant, die daartoe een 2-richtingen weg wordt. 
 
In het rapport lijkt te worden aangenomen, dat het sluiten van de Zeekant voor doorgaand verkeer 
hetzelfde is als “op de Zeekant rijdt er geen verkeer meer”. Dit is onjuist. De Zeekant parallel aan de 
kust wordt in de beoogde situatie dubbel belast en de Gevers Deynootweg krijgt dagelijks extra dit 
inrijdend verkeer te verwerken.  
 

 Op grond van het voorgaande komen wij tot de conclusie dat in het rapport ten onrechte het 
verkeer naar de private Palacegarage, dat als gevolg van plan Hommerson moet worden 
omgeleid, niet in de berekeningen is meegenomen. Daarmee zijn de gehanteerde 
verkeersintensiteiten op de Gevers Deynootweg substantieel te laag ** en is het 2-richtingen 
verkeer op de Zeekant zelfs helemaal niet meegenomen in de berekeningen. 

** De systematiek van bijlage 1b volgend komen wij als gevolg van de gedwongen omleiding van het verkeer naar de 
Palacegarage voor zowel de Gevers Deynootweg als de Zeekant op ca 400 ritten/weekdag meer in de beoogde situatie dan in 
het rapport gehanteerd.  

 
Samenvattend 
Het rapport gaat uit van een te hoog aantal, als gevolg van plan Hommersonommerson op te heffen 
parkeerplaatsen. Bovendien is de als gevolg van plan Hommerson noodzakelijk omleiding van het 
verkeer naar de private Palacegarage ten onrechte niet in de berekeningen meegenomen. 
Als gevolg deze twee omissies zijn in de plansituatie: 

 De voor bron 9 gehanteerde verkeersintensiteit substantieel te laag (Volgens systematiek bijlage 1b  

raming ca 950 ritten/weekdag licht verkeer te laag) 

 Ten onrechte geen berekeningen uitgevoerd voor de Zeekant, die 2-richtingen verkeer krijgt (Volgens 

systematiek bijlage 1b raming ca 400 ritten/weekdag meer dan in de referentiesituatie, d.i. bijna 2 keer zoveel)  
 
Noot: Voor beide wegen troffen wij in het projectdocument Noordboulevard voor beide wegen ook al 
onverklaarbaar lage toenames wegverkeerslawaai als gevolg van het plan Hommerson aan. 
Mogelijkerwijs is men ook daar uitgegaan van dezelfde, onjuiste, verkeersgegevens? 
 
 
In afwachting van uw reactie 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Imago Noordboulevard 
Akke de Vries 
Zeekant 100 E 
2586 JG Den Haag 
agdevries000@ziggo.nl 
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