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HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, 

 

Overwegende dat: 

- door Strandweg Vastgoed B.V. eind 2012 een beginselplan is ingediend voor vernieuwingvan 15 

bedrijfsruimtes aan de Noordboulevard; 

- de gemeente Den Haag de buitenruimte in Scheveningen Bad een impuls wil geven en de 

gemeenteraad daarvoor op 21 januari 2016 het Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond 

(RIS290042) heeft vastgesteld; 

- het verbreden en herinrichten van de Noordboulevard onderdeel is van het 

Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond; 

- door het college van burgemeester en wethouders op 15 december 2015 een Nota van 

Uitgangspunten in combinatie met financiële haalbaarheidsstudie en Ruimtelijk Kader is 

vastgesteld (RIS290041), waarin de kaders voor het vernieuwen van de boulevard en het 

bestaande vastgoed zijn vastgelegd; 

- door de gemeente een Voorlopig Ontwerp voor onder andere het vernieuwen van de 

Noordboulevard is opgesteld; 

- met Strandweg Vastgoed B.V. overeenstemming is bereikt over het sluiten van een gronduitgifte 

overeenkomst.  

 

Besluit:  

 

I. In te stemmen met het projectdocument Noordboulevard.  

 

II. In te stemmen met de onderliggende (vertrouwelijke) grondexploitatie Noordboulevard 

Scheveningen (Hommerson) SBK-nummer FJ084 SC-105 met een negatief saldo van € 

6.059.000,- op netto contante waarde per 1-1-2016. Het plan kent op eindwaarde per 31-12-2020 

een negatief saldo van € 6.690.000,-.  

 

III. In te stemmen met een dotatie van € 6.059.000 vanuit programma 10 buitenruimte aan de 

Voorziening Negatieve Plannen ter afdekking van het negatief saldo op contante waarde. 

 

IV. In te stemmen met de risicoanalyse met een impact op het benodigd weerstandsvermogen van 

€ 2.595.000 negatief en dit af te dekken middels een dotatie van € 2.595.000 vanuit programma 

10 buitenruimte aan de Reserve Grondbedrijf. 

 

V. Projectdocument Noordboulevard en grondexploitatie Noordboulevard (SBK-nummer: FJ084 

SC-105) ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 

 

VI. Na instemming van de raad met de onderliggende grondexploitatie Noordboulevard (SBK-

nummer: FJ084 SC-105) het project operationeel te verklaren. 
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VII. In te stemmen met het aangaan van de geheime gronduitgifte- en realisatieovereenkomst 

‘Noordboulevard Scheveningen, Project Hommerson’ conform het concept van 17 november 2016  

tussen de gemeente en Strandweg Vastgoed B.V., na instemming van de raad met 

projectdocument en grondexploitatie. 

 

 

Den Haag, 22 november 2016  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

 

 

 

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 
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Projectdocument Noordboulevard FJ084 

 

1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en eerdere besluitvorming 

Eind 2012 is door vastgoedeigenaar Strandweg Vastgoed B.V. (Hommerson) een beginselplan 

ingediend om de bestaande bebouwing op het gedeelte van de boulevard tussen de Pier en het Zwarte 

Pad te vernieuwen. De 15 verouderde bedrijfsunits worden in de plannen gesloopt ten behoeve van een 

nieuw complex dat voorziet in een publiekstrekker, horeca, winkels en een ondergrondse 

parkeergarage met circa 700 plekken.  

 

In het voorjaar van 2013 is het planinitiatief van Hommerson in de commissie Ruimte besproken (RIS 

256803). De commissie heeft in de bespreking aangegeven een grotere gemeentelijke betrokkenheid te 

verlangen in de ontwikkelingen in Scheveningen Bad. Hierover zijn twee moties door de raad 

aangenomen (RIS 258083, d.d. 4 april 2013 en RIS 267415, d.d. 7 november 2013). In deze twee 

moties is het volgende aan het college gevraagd: 

 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 de 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. 

 

Nota van Uitgangspunten en Ruimtelijk Kader Noordboulevard Scheveningen 

Op 15 december 2015 zijn door het college van burgemeester en wethouders een Nota van 

Uitgangspunten en Ruimtelijk kader Noordboulevard Scheveningen vastgesteld (RIS 290041). In de 

Nota van Uitgangspunten en het Ruimtelijke Kader zijn de randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen 

vernieuwing van de Noordboulevard tussen de Pier en het Zwarte Pad en het particuliere initiatief om 

het bestaande vastgoed te vernieuwen, kan plaatsvinden. De Nota van Uitgangspunten en het 

Ruimtelijk kader van de Noordboulevard hebben hierdoor een grote samenhang met het 

Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond (RIS 290042), welke op 21 januari 2016 door de 

gemeenteraad is vastgesteld.  

 

Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond 

In het coalitieakkoord “Vertrouwen op Haagse Kracht” is over dit gebied een duidelijke ambitie 

opgenomen: “De buitenruimte aan de kust moet weer aantrekkelijk worden voor bewoners, toeristen 

en ondernemers.” Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar groen met een ‘duin’-ervaring en het 

verbeteren van de verkeersdoorstroming en –veiligheid. De ambitie uit het coalitieakkoord is 

uitgewerkt tot de Agenda voor Scheveningen Bad De Kust Gezond, die in het voorjaar van 2015 is 

gepresenteerd (RIS 281160). Uitgangspunt van De Kust Gezond is dat de buitenruimte van 

Scheveningen Bad weer aantrekkelijk wordt voor gebruikers en bezoekers: uitnodigend, gastvrij, en 

comfortabel. Belangrijk instrument daarbij is een verzachting van het stenige karakter door het 

toevoegen van groenvoorzieningen en het voelbaar maken van de nabijheid van de kust en de duinen. 

De Kust Gezond is een structureel programma, waarmee de badplaats ook op lange termijn op 

investeringen kan rekenen. Dit uitvoeringsprogramma is in samenspraak met bewoners, ondernemers 

en andere belanghebbenden tot stand gekomen. 

 

De inbreng tijdens de verschillende bijeenkomsten, in combinatie met de mogelijkheden om werk met 

werk te maken, heeft geleid tot het volgende uitvoeringsprogramma: 
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Na de vaststelling van de nota van Uitgangspunten, Ruimtelijk kader en het Uitvoeringsprogramma De 

Kust Gezond is vanuit de gemeente voor het vernieuwen van de boulevard een Voorlopig Ontwerp 

opgesteld. Vanwege het belang om tot een integraal ontwerp te komen, is daarbij in één keer een 

Voorlopig ontwerp voor het Kurhaus en omgeving (project 4) de Noordboulevard (project 6) en de 

Boulevard Midden (project 8) uit het Uitvoeringsprogramma opgesteld.  
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Daarbij geldt dat het Voorlopig Ontwerp gefaseerd zal worden uitgevoerd, waarbij de deelgebieden 

Kurhaus en omgeving en Noordboulevard in de periode tot en met 2018 in uitvoering worden 

genomen (zie ook bovenstaande tabel). Voor de Boulevard Midden is op dit moment geen budget 

beschikbaar gesteld. 

 

Tevens zijn door Strandweg Vastgoed B.V. de plannen voor de vastgoedontwikkeling verder 

uitgewerkt. Met de vaststelling van dit projectdocument met bijbehorende grondexploitatie en het 

Voorlopig Ontwerp voor de boulevard en omgeving Kurhaus, komt de vernieuwing van de 

Noordboulevard(project 8) tot uitvoering. 

 

1.2 Opgave Noordboulevard en omgeving 

De Noordboulevard is onderdeel van het sfeergebied Scheveningen Bad en kenmerkt zich 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 worden gekoesterd en verder gestimuleerd. 

In het masterplan Scheveningen Kust wordt nadrukkelijk gesproken over “het opwaarderen van de 

Pier en de bebouwing aan de boulevard”. 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 heeft geen herkenbaar eigen gezicht, geen onderscheidende functies en er ontbreekt 

een sterk eindpunt dat mensen naar het einde van de boulevard trekt.  

 

Knelpunten van de Noordboulevard zijn: 

 De Noordboulevard is slecht verbonden met de omgeving, sluit niet aan op het wandelcircuit. 

 Onoverzichtelijke doorgangen van Gevers Deynootweg naar de boulevard.  

 Geen aantrekkelijke aankomst via Zwolsestraat en Gevers Deynootweg, het straatbeeld is hard 

en stenig. 

 Gedateerde en rommelig ogende bebouwing aan de boulevard. 

 Geen onderscheidende publiekstrekkende functies. 

 Geen programma dat jaarrond aantrekkelijk is. 

 

Het ingediende initiatief voor het vernieuwen van het vastgoed aan de Noordboulevard kan een 

belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van deze knelpunten en daarmee een economische 

impuls geven aan Scheveningen Bad. 

 

2. Projectgebied 

Het Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond heeft betrekking op een groter gebied dan alleen de 

Noordboulevard. Ook in het door het college vastgestelde Ruimtelijk Kader Noordboulevard is in lijn 

met de in 2013 aangenomen moties door de raad voor een groter gebied een ruimtelijke visie 

opgesteld. Dit projectdocument heeft alleen betrekking op het deelgebied Noordboulevard en 

omgeving in combinatie met de vastgoedontwikkeling Hommerson (zie ook onderstaande figuur). Ook 

de doorsteken van de Gevers Deynootweg naar de boulevard maken, met uitzondering van 

herstelwerkzaamheden aan de bestaande bestrating, geen deel uit van dit projectdocument en 

bijbehorende grondexploitatie. Dit onder andere vanwege het recent door het college aangekondigde 

separate project ten behoeve van de realisatie van een ongelijkvloerse kruising van de Gevers 

Deynootweg / Zwolsestraat. Wanneer deze ongelijkvloerse kruising wordt gerealiseerd, zal de 

maaiveldinrichting aan de zijde van Carlton Beach veranderen.  
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De in- en uitrit van de parkeergarage zullen dan aan deze zijde verdwijnen. Ook de verbetering van de 

doorsteek tussen de Oranjeflats en Palace Promenade zal dan gelijktijdig met realisatie van de 

ongelijkvloerse kruising worden uitgevoerd (werk met werk). Gelet op de directe relatie met de binnen 

de vastgoedontwikkeling te realiseren parkeergarage zal de planning van de aanleg van de 

ongelijkvloerse met Strandweg Vastgoed B.V. worden afgestemd. 

De herinrichting van de boulevard betreft een autonoom project dat los van de herinrichting van de 

doorsteken kan plaatsvinden. 

  

3. Stedenbouwkundig kader en programma 

In het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Ruimtelijk Kader zijn de 

stedenbouwkundige randvoorwaarden voor vernieuwing van de boulevard en het vernieuwen van het 

vastgoed vastgelegd. Tevens is een aantal beeldkwaliteitsaspecten benoemd. Het Ruimtelijk Kader 

vormt daarmee het toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen. 

 

Visie Noordboulevard 

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 dat kader wordt ook op termijn bij vernieuwing 

van de (onderbouw van) de Palace Promenade de rooilijn van het vernieuwde vastgoed aan de 

Noordboulevard aangehouden. 
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Visiekaart Noordboulevard uit het Ruimtelijk Kader 

 
 

Deze visie is in het Ruimtelijk Kader in de volgende hoofdpunten vertaald: 

 

Uitgangspunten rooi- en zichtlijnen: 

 Vrije ruimte rond de Pier: zicht op doorlopen boulevard en attractiepunt 

 Oppakken rooilijn en richting van aangrenzende boulevard bebouwing 

 Noordzijde: heldere entree tot boulevard door terug liggende schuine rooilijn (rooilijn van 

Strandhotel gespiegeld) 

 Positie uiterste rooilijn afgestemd op boulevard ontwerp en breedte loopgebied 

 Recht doortrekken rooilijn Zeekant 

 

Uitgangspunten loopstromen boulevard: 

 Wandelroute langs attractieve plekken (stepping-stones) 

 Sterk eindpunt aan de boulevard maken. Dit is tevens een stepping stone / schakel richting 

Zwarte Pad 

 Ontspannen wandelroute verbindt Zeekant met de boulevard 

 

Uitgangspunten bereikbaarheid en parkeren: 

 Ontsluiting parkeergarage in eerste instantie op maaiveld vanaf de keerlus Gevers 

Deynootweg 

 Toekomstige ontsluiting middels een ongelijkvloerse kruising via de Zeekant is mogelijk door 

een ondergrondse reservering in het plan 

 Parkeervoorziening van de Palace Promenade blijft bereikbaar vanaf de keerlus Gevers 

Deynootweg, ontsluiting middels een private route en brugconstructie over de Zeekant 

 Keerlus zelf blijft bereikbaar voor touringcars 

 Zeekant vanaf de keerlus blijft tot aan de aangrenzende bebouwing openbaar toegankelijk 

 Behoud voorziening fietsparkeren (Biesieklette) in het plangebied  
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Op basis van deze uitgangspunten zijn inmiddels de Voorlopig Ontwerpen voor de Boulevard Midden 

(inclusief de omgeving van het Kurhaus) en de Noordboulevard opgesteld (zie verder ook bijlage). 

 

Voorlopig Ontwerp buitenruimte Noordboulevard 

 
 

Vastgoed ontwikkeling 

Naast uitgangspunten voor de buitenruimte zijn ook uitgangspunten voor het vernieuwen van de 

bebouwing opgenomen: 

 

Programma  

Het beoogde programma bestaat uit retail, horeca, parkeergarage en de herinrichting van de 

buitenruimte. Deze is op basis van de verdere uitwerking die sinds het vaststellen van de Nota van 

Uitgangspunten heeft plaatsgevonden als volgt:  

 

 Horecalunits     4260 m² BVO  

 Winkelunits      724 m² BVO  

 Ondersteunende ruimtes    960 m² BVO 

 Paviljoen      1.100 m² BVO  

 Parkeerplaatsen gebouwd verdiept   20.450 m² BVO , 700 stuks  

 Buitenruimte boulevard     23.060 m² 
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Plankaart Noordboulevard 

 
 

Stedenbouwkundige uitgangspunten met betrekking vernieuwen van het vastgoed 

 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 op de boulevard 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.  

 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. 

Gebouw en buitenruimte worden in samenhang ontworpen en geprogrammeerd. De plek van 

het attractiepunt vraagt om een alzijdig ontworpen eyecatcher in een hoogwaardige 

architectuur. 
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Deze uitgangspunten zijn in het Ruimtelijk Kader vertaald in een set stedenbouwkundige regels. 

Daarnaast is ook ingegaan op het aspect beeldkwaliteit 

 

Beeldkwaliteitsaspecten plint bebouwing 

 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. 

 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. 

 

Beeldkwaliteitsaspecten paviljoen 

 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.  

 Een alzijdig ontworpen paviljoen in twee lagen, met een helder silhouet.  

 Gevels met een open uitstraling, met interactie tussen binnen en buiten. 

 Installatieruimten en dergelijke worden geïntegreerd in het bouwvolume.  

 Een kleurstelling in lichte tinten, die aansluiten bij de boulevard en het zeefront.  

 

Door strandweg Vastgoed B.V. wordt het bouwplan binnen de randvoorwaarden van het Ruimtelijk 

kader verder uitgewerkt. Inmiddels is in overleg met de gemeente besloten dat in verband met het 

onderhoud en beheer het groendak geen openbaar karakter zal hebben of sprake zal zijn van een 

openbare route over het dak.  

 

4. Verkeer en parkeren 

 

4.1 Verkeersstromen  

 

Herinrichting Zeekant 

Zoals in de stedenbouwkundige visie op de Noordboulevard aangegeven, is het verbeteren van de 

verbinding tussen de Gevers Deynootweg en de boulevard één van de ambities uit het 

Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond. Uitgangspunt daarbij is dat deze verbinding autovrij wordt 

gemaakt en het aanwezige hoogteverschil tussen Gevers Deynootweg en boulevard wordt vormgegeven 

door middel van een flauwe hellingbaan om daarmee de entree van de boulevard te benadrukken.  

Deze ingreep heeft gevolgen voor de verkeerscirculatie ter plekke. Omdat via de Zeekant het 

parkeerterrein op het dak van de Palace Promenade bereikbaar is, kan deze weg niet geheel autovrij 

gemaakt worden. Het deel van de Zeekant evenwijdig aan de boulevard blijft als weg bestaan, maar 

krijgt twee richtingsverkeer en is in te rijden vanaf de noordzijde.  
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Na het eerste deel waar de hotels gevestigd zijn, is dit deel van de Zeekant alleen bereikbaar voor 

bestemmingsverkeer en de hulpdiensten. Het inrijden van de Zeekant door zoekverkeer, zoals nu vaak 

gebeurt, komt met deze ingreep te vervallen.  

 

Keerlus Gevers Deynootweg 

De keerlus aan de noordzijde van de boulevard blijft gehandhaafd. Deze heeft verschillende functies 

zoals het geven van toegang tot de boulevard en het strand voor bevoorradend verkeer, het keren door 

touringcars en zoekverkeer, voor het afzetten van bezoekers en voor het parkeren door mindervaliden. 

Deze functies blijven ook in het nieuwe ontwerp op deze plaats nodig en staan niet ter discussie. De 

definitieve inrichting echter moet nog nader worden uitgewerkt naar aanleiding van de ruimtelijke 

ontwikkeling op dit deel van de boulevard (m.n. inrit parkeergarage, fietsenstalling). 

 

Parkeergarage 

De geplande parkeergarage wordt in de plannen van de initiatiefnemer eveneens ontsloten vanaf de 

noordzijde. In de Nota van Uitgangspunten is aangegeven dat dit niet tot een verslechtering van de 

ruimtelijke kwaliteit en verblijfskwaliteit mag leiden van de ontvangstruimte in de Gevers Deynootweg 

en het kruispunt met de Zwolsestraat en dat een goede verkeersafwikkeling moet zijn gewaarborgd. 

Inmiddels is in opdracht van Strandweg Vastgoed B.V. door verkeerskundig adviesbureau Goudappel 

Coffeng een verkeersanalyse uitgevoerd om de consequenties van het toevoegen van een parkeergarage 

met 700 plekken in beeld te brengen. In de simulatie is conform het initiatief van Strandweg Vastgoed 

B.V. uitgegaan van een in- en uitrit aan de zijde van het Zwarte Pad. Daarbij is uitgegaan van een worst 

case-toename van de verkeersintensiteit, waarin de geplande functies als solitaire functie zijn 

beschouwd en geen rekening is gehouden met het feit dat een deel van de bezoekers al in het gebied is 

vanwege andere functies in de omgeving en het strand.  

 

Uit de opgestelde concept rapportage blijkt dat de verkeersafwikkeling naar verwachting bij het 

inrijden zal verbeteren (filevorming treedt later op doordat het inrijdende verkeer uit 2 

parkeervoorzieningen kan kiezen). Op erg drukke momenten treedt bij het uitrijden wel eerder dan in 

de huidige situatie congestie op. DSO/Verkeer is momenteel nog in overleg met Strandweg Vastgoed 

B.V. en Goudappel Coffeng over de uitkomsten van de simulatie en de concept rapportage.  

 

Het gevolg is dat in dit belangrijke deel van Scheveningen Bad, waar iedere dag vele bezoekers voor het 

eerst kennismaken met Scheveningen, ten aanzien van de verkeersafwikkeling naar verwachting geen 

sprake is van een significante verslechtering van de verkeersafwikkeling. Maar er is ook geen sprake 

van de vanuit het programma De Kust Gezond gewenste verbetering van het verblijfsklimaat. 

 

Ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg – Zwolsestraat 

Onderdeel van De Kust Gezond is het aantrekkelijker maken van de entree van de Badplaats. Vanaf de 

Zwolsestraat is de Zeekant een belangrijke doorgang naar het strand. Door het deel van de Zeekant 

tussen de Gevers Deynootweg en de Boulevard autovrij te maken ontstaat al veel meer ruimte voor de 

voetganger en de wordt de herkenbaarheid als strandtoegang verbeterd. Feit blijft dat de kruising 

Zwolsetraat/Gevers Deynootweg op de drukke momenten zwaar belast wordt door een combinatie van 

“parkeerverkeer”, openbaar vervoer en voor overstekende fietsers en voetgangers. In de nu 

beschikbare ruimte op deze kruising zijn er maar beperkt mogelijkheden aanwezig voor verbeteringen. 

Het “loskoppelen” van de Zeekant voor het gemotoriseerd verkeer maakt de kruising minder complex. 

Veel ruimte en verkeershinder hangt samen met het afslaand autoverkeer van en naar de Zwolsestraat 

en het kruisend openbaar vervoer waarmee de nadruk blijft liggen op het verkeerskarakter in plaats 

van de beoogde entree van de badplaats.  
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Het geheel afsluiten van rijrichtingen op deze kruising is niet haalbaar omdat daarmee ook de 

bereikbaarheid van de aanliggende woonbuurten in het gedrang komt. Ongelijkvloerse oplossingen 

voor het openbaar vervoer zijn zeer ingrijpend (tramtunnel, haltes ondergronds) en waarschijnlijk niet 

haalbaar. Denkbaar zijn ook fiets- en/of voetgangersbruggen of tunnels maar dat staat geheel haaks op 

een aantrekkelijke entree van de badplaats juist voor de voetganger. Het meest voor de hand ligt dan 

ook een ongelijkvloerse oplossing voor een deel van het afslaande autoverkeer. Dit betreft een 

ongelijkvloerse kruising in twee richtingen, startend aan het eind van de Zwolsestraat, onder de Gevers 

Deynootweg door, naar de nieuwe parkeergarage die onderdeel is van de vastgoedontwikkeling van 

Hommerson. Daarnaast betreft het een extra, ondergrondse ingang van de Zwolsestraatgarage aan de 

zijde van de Alkmaarsestraat.  

 

De geplande ongelijkvloerse oplossing bestaat uit een “parkeertunnel” in twee richtingen met een 

beperkte maatvoering (vergelijkbaar met Schedeldoekshaven). De in- en uitritten daarvan komen te 

liggen in de middenberm van de Zwolsestraat tussen de Alkmaarsestraat en de Gevers Deynootweg. De 

ongelijkvloerse kruising gaat onder de kruising met de Gevers Deynootweg door en onder het af te 

sluiten deel van de Zeekant. Daar zal de tunnel aansluiten op de in- en uitrit van de grote 

bezoekersgarage. 

 

De realisatie van een nieuwe garage in combinatie met een parkeertunnel vanaf de Zwolsestraat zal het 

verkeersaanbod op de kruising met de Gevers Deynootweg beperken. Het aankomend verkeer vanaf de 

Zwolsestraat heeft dan immers nog een keuze voor een parkeerlocatie. Men kan nog steeds naar het 

Zwarte Pad om daar te parkeren maar men heeft ook de mogelijkheid om te kiezen voor de nieuwe 

garage of de Zwolsestraatgarage. 

Voor het vertrekkend verkeer wordt met de parkeertunnel voorkomen dat het linksafslaand verkeer 

vanaf de Gevers Deynootweg naar de Zwolsestraat mogelijk tot congestie leidt Met de parkeertunnel is 

dit afslaand verkeer in hoofdzaak het verkeer vanaf het Zwarte Pad dat al gedoseerd door de slagboom 

bij de kruising afslaat.  

 

Voordelen van de ondergrondse oplossing zijn dat, door het voor een belangrijk deel wegnemen van 

kruisend autoverkeer, een verbetering van de doorstroming van het OV en van fietsverkeer ontstaat. 

Bovendien verbetert een autoluwere inrichting op maaiveldniveau het verblijfsklimaat aanzienlijk. Er 

ontstaat meer ruimte voor de voetganger en voor vergroening: een belangrijk doel binnen de 

buitenruimtelijke agenda voor het gebied, De Kust Gezond. Het sluit ook aan op de ambitie die is 

verwoord in de Agenda Ruimte voor de Stad. Daarom heeft het college opdracht gegeven om een 

project op te starten om hier een ongelijkvloerse kruising te realiseren.  

 

Voor de garage die onderdeel uitmaakt van de ruimtelijke ontwikkeling wordt als gezegd uitgegaan van 

het in- en uitrijden aan de noordzijde (zijde keerlus). Door de garage te voorzien van een in- en uitrit 

aan de zuidzijde van het complex en deze direct te koppelen aan de Zwolsestraat kan de kruising 

Zwolsestraat/Gevers Deynootweg worden ontlast van een groot deel van het afslaand autoverkeer op 

de kruising. In de door Strandweg Vastgoed B.V. ontwikkelde bouwplannen is deze mogelijkheid altijd 

opengehouden.  

 

4.2 Parkeren 

Voor de te realiseren voorzieningen – de winkels en de horeca – gelden de parkeernormen van het 

gemeentelijke parkeerbeleid.  
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4.3 Fietsparkeren  

De huidige stalling van Biesieklette bij de beëindiging van de Boulevard bij het Carlton Beach kan in 

zijn huidige vorm niet gehandhaafd worden vanwege de ruimtelijke ontwikkeling op dit deel van 

Boulevard. Naast het stallen van fietsen is hier ook gelegenheid voor het stallen van motoren en is er 

een uitgiftepunt van strandrolstoelen. Binnen het Voorlopig Ontwerp voor de boulevard wordt 

rekening gehouden met het terugbrengen van deze fietsenstalling met terugkeer van alle hierboven 

genoemde functies in de omgeving van de huidige keerlus. De stalling moet goed zichtbaar zijn en door 

zijn hoogwaardige uitstraling uitnodigen voor gebruik.  

 

5. Uitvoeringsaspecten Grondexploitatie 

 

5.1 Verwerving/onteigening 

Het aanbrengen van de kromming in de Noordboulevard betekent dat de boulevard gedeeltelijk 

richting zee wordt verschoven. Momenteel vindt overleg plaats met de Staat over de consequenties van 

de verschuiving, en in het verlengde daarvan, de verwerving van het betreffende gedeelte van het 

strand. 

 

5.2 Uitplaatsing/herhuisvesting 

In het projectgebied bevinden zich diverse partijen waarvan de huidige rechten moeten worden 

beëindigd en met wie overeenstemming moet worden bereikt over de toekomstige situatie.  

Het gaat om: 

 3 kiosken (huur); 

 6 strandtenthouders (gemeente huurt van de Staat, strandtenthouders zijn onderhuurder); 

 Terrasvergunningen (exploitanten huren van Strandweg B.V. terras op gemeentegrond); 

 Restaurant Noordzee (deels op eigendom Strandweg B.V., deels op eigendom gemeente). 

 

Met al deze partijen hebben inmiddels inventariserende gesprekken plaatsgevonden over de gevolgen 

van de beoogde ontwikkeling, de tijdelijke situatie en de situatie na de vernieuwing van de boulevard. 

Na vaststelling van het projectdocument en operationeel worden van het project zal verder in overleg 

worden getreden met betrokkenen om definitieve en financiële afspraken te maken over beëindiging 

van bestaande rechten en het sluiten van nieuwe dan wel gewijzigde overeenkomsten voor de 

toekomstige situatie.  

 

5.3 Archeologie 

Door de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag is een bureau onderzoek uitgevoerd naar de 

archeologische waarden van de Gevers Deynootweg en omgeving. Uit dit onderzoek is naar voren 

gekomen dat voor het gehele onderzochte gebied de verwachting bestaat op resten vanaf de ijzertijd tot 

en met de vroege middeleeuwen. Dit betekent dat er voor de geplande ontwikkeling vervolgonderzoek 

noodzakelijk is. Voor het bouwplan Hommerson en omgeving moet ter hoogte van de geplande 

parkeergarage een inventariserend booronderzoek (verkennende/karterende fase) worden uitgevoerd 

om de opbouw van het landschap en de mate van verstoring te onderzoeken en vast te stellen of in het 

plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig zijn.  

In verband met het strandseizoen kon dit booronderzoek, wat onder andere ter hoogte van de 

boulevard moet plaatsvinden, pas begin november plaatsvinden.  

 

5.4 Sloop 

In het kader van de opgestelde grondexploitatie is door een extern adviesbureau een raming opgesteld 

van de uit te voeren sloopwerkzaamheden, inclusief asbestsanering. 
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In de huidige situatie is de keerconstructie ten behoeve van de hoger gelegen Zeekant geïntegreerd in 

de aanwezige bebouwing. Ten behoeve van de sloop zal derhalve voorafgaand aan de 

sloopwerkzaamheden een nieuwe keerconstructie worden gerealiseerd in de vorm van een diepwand.  

Bij het locatie bezoek is ook aan het licht gekomen dat er resten van bunkers (voormalige Atlantik 

Wall) onder het bestaan de vastgoed aanwezig zijn. Vermoedelijk betreft het twee munitie opslagen. 

Daarnaast is ook in de bestaande strandmuur een bunker opgenomen. Het betreft een Nederlandse 

mitrailleur kazemat uit de mobilisatietijd (1939) en is een gemeentelijk monument. Vanwege de 

monumentale status wordt in overleg met Monumentenzorg onderzocht of deze kazemat in de nieuwe 

boulevard is in te passen, dan wel naar een andere locatie is te verplaatsen. 

Tot slot wordt rekening gehouden met de sloop van de 3 kiosken, het verwijderen van de vissersboot 

en het beheerdershuisje bij de fietsenstalling. Het huidige huisje is zeer fragiel en verkeert in slechte 

staat. Nader onderzocht wordt of het huisje is te verplaatsen. Indien dit niet mogelijk blijkt zonder 

gevolgschade wordt er vanuit gegaan dat het beheerdershuisje wordt gesloopt. 

 

5.5 Bodem 

Door adviesbureau ATKB is het verkennend bodemonderzoek Noordboulevard e.o. opgesteld. Dit 

onderzoek is door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) beoordeeld. ODH is het bevoegd gezag in 

het kader van de Wet bodembescherming. Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging. In de grond wordt de achtergrondwaarde (AW2000) 

overschreden. Met het onderzoek is voldoende inzicht verkregen in de bodemkwaliteit voor een 

aanvraag omgevingsvergunning zonder dat vervolgonderzoek noodzakelijk is. 

 

5.6 Flora en fauna onderzoek 

Ten behoeve van deze ontwikkeling heeft adviesbureau ATKB in eerste instantie een quickscan 

natuurwetgeving uitgevoerd. In deze rapportage is het optreden van negatieve effecten op vleermuizen, 

huismus, blauwe zeedistel en de zandhagedis niet op voorhand uitgesloten. Daarom is ATKB gevraagd 

om ook nader ecologisch onderzoek uit te voeren.  

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het ecologisch onderzoek samengevat.  
 

Tabel 2. Soortgroep  Soort  Waarnemingen  Maatregelen  

Vleermuizen  gewone 

dwergvleermuis  

foeragerend in 

omgeving, geen vast 

leefgebied in 

plangebied  

geen  

Broedvogels  huismus  foerageergebied en 

schuilplaatsen  

te verwijderen struiken 

compenseren met 

tijdelijke struiken in 

bakken  

Flora  blauwe zeedistel  aanwezig in duinreep 

(18 exemplaren), na 1 

januari 2017 niet meer 

beschermd  

geen indien gewerkt 

wordt na 1 januari 2017  

Reptielen  zandhagedis  geen, leefgebied 

ongeschikt door ruige 

vegetatie en mate van 

verstoring door 

bestaande menselijke 

activiteit  

geen  
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De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd indien voorzien wordt in voldoende tijdelijke 

alternatieve schuilplaatsen voor de huismus. Na afronding van de werkzaamheden dienen weer 

schuilmogelijkheden binnen het plangebied gecreëerd te worden in de vorm van permanente 

beplanting (duindoorns vormen een geschikte soort). 

 

5.7 Natuurtoets 

In verband met het nabijgelegen Natura 2000 gebied Meijendel & Berkheide is naast het Flora en 

Fauna onderzoek ook een toets Natuurbeschermingswet uitgevoerd. Deze toets is enerzijds uitgevoerd 

voor de verbreding en herinrichting van de boulevard en anderzijds voor de geplande vernieuwing van 

het vastgoed.  

 

Conclusies  

Geconcludeerd wordt dat de beoogde situatie leidt tot stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied 

Meijendel & Berkheide. Er zijn als gevolg van beide projecten, met uitzondering van stikstofdepositie 

(verzuring en vermesting) geen andere verstoringsfactoren die een negatief effect op de 

instandhoudingsdoelen van het nabijgelegen Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide hebben.  

 

Voor het vernieuwen van het vastgoed is de projectbijdrage berekend op max. 2,88 mol/ha/jaar in de 

realisatiefase en max 2,97 mol/ha/jaar in de gebruiksfase.  

Voor het verbreden en herinrichten van de boulevard is de projectbijdrage berekend op 0,93 

mol/ha/jaar in de realisatiefase. Tijdens de gebruiksfase treedt geen toename in stikstofdepositie ten 

opzichte van de huidige situatie op.  

 

Beide projecten zijn op grond van de stikstofdepositiebijdrage vergunningplichtig in het kader van de 

Natuurbeschermingswet. Omdat de projectbijdrage voor zowel het project verbreden en herinrichten 

van de boulevard als het particuliere initiatief voor het vernieuwen van het vastgoed in zowel de 

realisatiefase als in de gebruiksfase lager is dan 3 mol/ha/jaar, kan op grond van het provinciale beleid 

voor dit project een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet worden verleend, mits er 

voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is. De berekeningsresultaten in Aerius geven aan dat voor 

deze vergunningverlening momenteel voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is. De 

vergunningaanvraag ten behoeve van de vastgoedontwikkeling is inmiddels door Strandweg Vastgoed 

B.V. bij de Omgevingsdienst Haaglanden ingediend. 

 

5.8 Kabels & leidingen 

Ten behoeve van de ontwikkeling is rekening gehouden met het verwijderen van bestaande kabels en 

leidingen in de boulevard, het verleggen van kabels en leidingen ten behoeve van de tijdelijke situatie 

en aanleg van kabels en leidingen door middel van een zogenaamde “kabels en leidingen goot” in de 

nieuw te realiseren boulevard. 

 

5.9  Waterhuishouding 

 

Veiligheid en aanpassen basiskustlijn 

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. 
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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 (BKL), zoals aangegeven, zal worden verlegd tijdens de 

aanpassingsronde van de BKL in 2016. 

Omdat het beoogde plan sinds juni 2013 is gewijzigd, heeft het afgelopen jaar opnieuw afstemming 

plaatsgevonden met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Delfland. In dat kader heeft 

onderzoeksbureau Arcadis in beeld gebracht wat het effect van de geplande ontwikkeling is in relatie 

tot de eerder gemaakte afspraken. Conclusie van het onderzoek is dat de beoogde ontwikkeling past 

binnen de afspraken met betrekking tot de veiligheid zoals deze in 2013 zijn gemaakt.  

Per 1 januari 2017 gaat de WBI2017 (Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium) in. Momenteel is nog 

niet geheel duidelijk hoe de beoordelingscriteria op de beoogde ontwikkeling moet worden toegepast. 

Daarom wordt op verzoek van het Hoogheemraadschap door de HelpDesk Water/ KennisPlatform 

Risicobenadering (KPR) de conclusie ook nog in het licht van de aanstaande nieuwe normering 

getoetst. Daarnaast vindt met de Staat nog overleg plaats vanuit het publiekrechtelijke belang voor het 

beheer van het strand en met de Staat als privaatrechtelijk eigenaar van het strand.  

 

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. 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 door Strandweg Vastgoed B.V. 

met het Hoogheemraadschap in het kader van de vergunningsaanvraag 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. Hierover 

vindt overleg plaats met de Omgevingsdienst Haaglanden en Dunea. 

 

5.10 Bomen 

Niet van toepassing: In het plangebied zijn geen bomen aanwezig. 
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5.11 Grondreserveringsovereenkomst 

Met Strandweg Vastgoed B.V. is overeenstemming bereikt over het sluiten van een uitgifte 

overeenkomst.  

 

5.12 Uitgifte 

Het gedeelte waar de huidige bebouwing zich bevindt, is reeds in erfpacht uitgegeven aan Strandweg 

Vastgoed B.V. Ten behoeve van de beoogde vastgoedontwikkeling zal ook een gedeelte gemeentegrond 

aan Strandweg Vastgoed B.V. in erfpacht worden uitgegeven. Het betreft ca. 7075 m2 ten behoeve van 

de plintbebouwing en ca. 700 m2 ten behoeve van de realisatie van het paviljoen. Uitgifte in erfpacht 

vindt plaats onder de Algemene voorwaarden voor de uitgifte in Erfpacht van gronden van de 

gemeente ’s Gravenhage in het contractgebied Scheveningen (omgeving Gevers Deynootplein). 

 

5.13 Beheer 

Als gevolg van de geplande ingrepen nemen de beheerkosten toe. Er is een inschatting gemaakt van de 

toekomstige beheerlasten op basis van het eerder opgestelde Schetsontwerp. 

Bij het vaststellen van het Definitief Ontwerp zal een definitief beheerbudget worden vastgesteld. De 

extra beheerlasten worden gedekt uit de structurele middelen binnen het programma De Kust Gezond. 

 

6. Milieu en duurzaamheid 

 

6.1 Mer-beoordelingsplicht 

Voor de voorgenomen ontwikkelingen dient gemotiveerd te worden of sprake is van negatieve effecten 

op het milieu. Afhankelijk van de omvang van de ontwikkeling dient een m.e.r.-procedure, een m.e.r.-

beoordelingsprocedure of een vormvrije m.e.r.-beoordelingsprocedure uitgevoerd te worden. Deze 

omvang van een ontwikkeling staat beschreven in het Besluit m.e.r. in bijlage C en D, onder de kolom 

'drempelwaarde'. 

 De herontwikkeling van de Noordboulevard (parkeergarage en winkels/horeca Noordboulevard en 

herinrichting Noordboulevard) valt onder categorie D11.2: “De realisatie van een stedelijk 

ontwikkelingsproject.” 

De ontwikkeling van de Noordboulevard ligt daarbij onder de gestelde drempelwaarden :  

 Er is sprake van minder dan 100 hectare; 

 Er worden geen woningen gebouwd, en;  

 Het plan omvat minder dan 200.000 m2
 bvo.  

 

Formeel betekent dit dat geen m.e.r-beoordeling, maar een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd 

dient te worden. Met het oog op een zorgvuldige besluitvorming vindt de gemeente een extra 

onderzoeksinspanning echter passend. Dit gezien de ligging van de ontwikkeling in de nabijheid van 

beschermd natuurgebied en de voorgeschiedenis met in het bijzonder de resultaten van het planMER 

voor het Masterplan Scheveningen-Kust. Derhalve wordt in overleg met de initiatiefnemer inmiddels 

toch een formele m.e.r.-beoordeling opgesteld. In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de 

voorlopige bevindingen van de diverse onderzoeken die in het kader van de m.e.r.-beoordeling zijn 

uitgevoerd: 

 

6.2 Geluid 

De ontwikkeling bestaat uit vervanging van bestaande bebouwing en herinrichting van de 

Noordboulevard (verplaatsen wandelboulevard, horecatenten en strandpaviljoens). Er worden geen 

nieuwe geluidgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt en er is ook geen sprake van reconstructie in 

het kader van de Wet geluidhinder. Wel is in het kader van goede ruimtelijke ordening in de zin van de 

Wet ruimtelijke ordening nodig om in te gaan op de mogelijke geluidseffecten op omliggende 

bestaande woningen (geluid vanwege de te projecteren activiteiten).  
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In het kader van de voorgenomen ontwikkeling zijn de geluidseffecten van het autoverkeer van en naar 

de parkeergarage onderzocht door adviesbureau Wolf + Dikken.  

 

Wegverkeerslawaai 

De realisatie van de parkeergarage zal leiden tot een wijziging van de verkeersintensiteiten op de 

omliggende wegen. De grootste invloed op de geluidsbelastingen is die van de woningen aan de 

Zeekant, met een afname van minimaal - 3 dB en maximaal -7 dB.  

Een gering effect voor geluid is ter plaatse van de Zwolsestraat, Kurhausweg, Nieuwe Parklaan en 

Gevers Deynootweg (ten zuiden van de Zwolsestraat). Hier nemen de geluidbelastingen met maximaal 

0,5 dB toe.  

De effecten aan de Gevers Deynootweg (tussen Zwolsestraat en Zwarte Pad) zijn beperkt, met een 

toename van de geluidbelasting van 1dB. Deze toename voldoet aan het reconstructie-criterium 

volgens de Wet geluidhinder, wat betekent dat de effecten toelaatbaar zijn.  

Er zijn ook enkele woningen waarbij de gevelbelasting meer dan 2.0 dB zal toenemen door de 

ontwikkeling. Deze woningen zijn te vinden aan de Gevers Deynootweg (tussen Zwarte Pad en de 

Zeekant). Het reconstructiecriterium van de Wet geluidhinder ligt bij 2.0 dB. Hier wordt voor deze 

woningen dus niet aan voldaan. Wel blijft de geluidbelasting op deze woningen lager dan de hoogst 

toelaatbare grenswaarde volgens de Wet geluidhinder.  

Geconcludeerd kan dus worden dat de toename van deze geluidbelasting niet leidt tot een 

overschrijding van de geluidbelasting die door de Wet geluidbelasting die door de Wet geluidhinder als 

maximaal aanvaardbaar wordt beschouwd. 

 

Geluidseffecten tijdens bouw  

De bouw van de parkeergarage met winkels/horeca en de herinrichting van de Noordboulevard zullen 

binnen de vergunningsvoorwaarden plaatsvinden. Eventuele, tijdelijke geluidsproductie door de 

werkzaamheden in de aanlegfase zal in zeer beperkte mate additionele geluidhinder veroorzaken. 

 

6.3 Luchtkwaliteit; 

Het aspect luchtkwaliteit wordt momenteel nog onderzocht. In het kader van de 

omgevingsvergunningaanvraag, dan wel het wijzigen van het juridisch planologisch kader zal hier aan 

de hand van de geldende wet- en regelgeving verder op worden getoetst. 

 

6.4 Windhinder 

Om een oordeel te geven over een windklimaat wordt gebruik gemaakt van NEN8100:2006 

“windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving”. Deze norm geeft aan dat bij bebouwing tussen 

de 15 en 30 m hoog in onbeschut gebied de hulp van een windhinder deskundige noodzakelijk is om te 

beoordelen of er wel of niet windtunnel-CFD-onderzoek noodzakelijk is. Door Strandweg Vastgoed 

B.V. is in dit Kader Wolf + Dikken om advies gevraagd. Wolf + Dikken heeft geconcludeerd dat verder 

onderzoek niet noodzakelijk is omdat de geplande bebouwing gemiddelde hoogte ca. 13,5 m bedraagt 

en de nieuwe bebouwing daarmee zowel wat betreft hoogte als vorm vergelijkbaar is met de bestaande 

bebouwing.  

 

6.5 Bodemverontreiniging; 

Zie paragraaf 5.5. 

 

6.6 Bezonning. 

Op basis van de gestelde randvoorwaarden in het Ruimtelijk kader blijft de toekomstige bebouwing 

aan de boulevard onder het hoogst gelegen punt op maaiveld aan de Zeekant. Alleen ter plekke van het 

paviljoen is een slank hoogte accent toegestaan van maximaal 24 m hoog.  
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Rond het paviljoen op de boulevard is in het VO voor de buitenruimte aan weerszijden een 

strandopgang voorzien, waardoor het dichtsbijzijnd gelegen strandpaviljoen op ruim 20 meter van het 

paviljoen is gelegen. Daarmee blijft de schaduwwerking van dit hoogteaccent naar verwachting ruim 

binnen de geldende bezonningsnormen. 

In het kader van de omgevingsvergunningaanvraag voor het paviljoen, danwel het wijzigen van het 

juridisch planologisch kader zal hier verder op worden getoetst. 

 

7. 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. In dat kader wordt de initiatiefnemer gevraagd een 

duurzaam bouwen prestatie-instrument te hanteren bij voorkeur de ‘Gemeentelijke Praktijk Richtlijn 

(GPR) duurzaam bouwen’. Voor het thema energie (energieneutraal) is bij voorkeur een 10 gewenst, en 

de overige thema’s behoren minimaal een 7 te scoren. Zie voor aanvullende informatie: 

www.gprgebouw.nl. 

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 geven aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad 

en de kustzone.  

In de beoogde ontwikkeling wordt hier onder andere op ingespeeld door het gebied te vergroenen 

zowel in de inrichting van de buitenruimte als door de toepassing van een groen dak bij de 

vastgoedontwikkeling. Tevens wordt het dak voorzien van PV-panelen om energie op te wekken. 

Bij verder uitwerking van het VO voor de buitenruimte zal de planuitwerking worden getoetst aan de 

“aanpak duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw”. 

 

8. Financiële paragraaf 

Om de vastgoedontwikkeling te faciliteren, dient een stuk gemeentegrond uitgegeven te worden. In dat 

kader is overeenstemming bereikt over een gronduitgifte-overeenkomst met Strandweg Vastgoed B.V. 

De overeengekomen grondwaarde is marktconform.  

 

Op basis van de overeengekomen grondwaarde is de grondexploitatie Noordboulevard Scheveningen 

(Hommerson) SBK-nummer FJ084 SC-105 opgesteld, met een negatief saldo van € 6.059.000,- op 

netto contante waarde per 1-1-2016. Het plan kent op eindwaarde per 31-12-2020 een negatief saldo 

van € 6.690.000,-. Het negatieve saldo en negatieve impact op het weerstandsvermogen als gevolg van 

de resterende risico’s, kunnen worden afgedekt met de binnen het uitvoeringsprogramma De kust 

Gezond voor de herinrichting van de Noordboulevard gereserveerde middelen.  
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De grondexploitatie is geheim op grond art. 55, lid 1 Gemeentewet, juncto art. 10 lid 2 sub b WOB en is 

als separate geheime bijlage opgenomen bij dit projectdocument. 

 

9. Risicobeheersing 

Voor de projecten is een risicodossier opgesteld om de projectrisico’s te kunnen beheersen. Hieronder 

staan de vier belangrijkste risico’s benoemd: 

 

Risico: 

 Onderlinge afstemming van de gewenste uitvoeringsperiodes van projecten is niet mogelijk om de 

bereikbaarheid van Scheveningen te kunnen garanderen. 

 

Beheersmaatregel:  

- Een vroegtijdige afstemming met bureau bereikbaarheid , HTM en andere projectinitiatieven. 

- Een tweede maatregel is het in de meest geschikte volgorde realiseren van de verschillende 

projecten, waarbij rekening wordt gehouden met strandseizoenen, stormseizoenen, geplande 

festivals etc. 

 

Risico: 

 Het huidige ontwerp van de Noordelijke Boulevard en de Kurhausomgeving moeten onder invloed 

van aangrenzende planontwikkelingen wijzigen. Zowel Hommerson als de mogelijke 

vastgoedontwikkeling van Vitalizee hebben invloed op het voorlopig ontwerp. 

 

Beheermaatregel :  

- De wijzigingen in de vervolgfase worden verwerkt en opgenomen in het DO, mits passend 

binnen de gestelde kostenramingen.  

 

Risico: 

 Maatschappelijke weerstand. Er is nog geen overeenstemming met de paviljoenhouders over de 

nieuwe maatvoering van de paviljoens. Ook zijn er nog geen concrete afspraken over een tijdelijke 

situatie tijdens de werkzaamheden. Ook omwonenden maken zich zorgen over overlast en 

bereikbaarheid. 

 

Beheermaatregelen: 

- informeel en formeel overleg met paviljoenhouders is gestart en wordt uitgebouwd. 

- voortdurend informeel en formeel overleg met omwonenden. 

-  het oprichten van een informatiepunt in een vroegtijdig stadium. 

 

Risico: 

 procedures en vergunningen zorgen voor een niet haalbaar plan: 

- Verwerving van het stuk strand, benodigd voor de nieuwe boulevard lukt niet. 

- Vergunningen van Rijkswaterstaat/ Hoogheemraadschap worden niet verkregen. 

 

Beheersmaatregelen: 

-  Overleg met rijksoverheid/RWS 

-  Onderzoek naar alternatieve overdrachtsvormen van grond (pacht etc.) 

- Risico onderzoek naar de veiligheid heeft plaatsgevonden. De veiligheid is niet in het geding. 
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10. Planning 

De herinrichting van de buitenruimte Noordboulevard en de vastgoedontwikkeling door Strandweg 

Vastgoed B.V., betreft twee afzonderlijke projecten met elk hun eigen dynamiek. Vanwege de nauwe 

samenhang tussen beide projecten is het cruciaal om de planning van beide projecten goed op elkaar af 

te stemmen. Het doel is om: 

 zowel het vernieuwde vastgoed als de buitenruimte gelijktijdig op te leveren. 

 de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk buiten het strandseizoen plaats te laten vinden.  

 

Gelet op de omvang van de ontwikkelingen zal het onvermijdelijk zijn dat er gedurende in ieder geval 

één zomerseizoen bouwwerkzaamheden plaatsvinden. In dat kader wordt rekening gehouden met de 

aanleg van een tijdelijke voorzieningen.  

Strandweg Vastgoed heeft, gelet op de langere benodigde bouwtijd voor het vastgoed, aangegeven zo 

spoedig mogelijk na het sluiten van de gronduitgifte-overeenkomst omgevingsvergunningen voor de 

realisatie van de benodigde diepwand en de nieuwe bebouwing in te willen dienen.  

 

Planning verbreden en herinrichten boulevard 

 

Planning Periode 

Afgerond DO September2017 

Aanvraag omgevingsvergunning September 2017 

Realisatie tijdelijke voorzieningen November 2017 

Start uitvoering Augustus 2018 

Oplevering Zomer 2019 

 

Planning vastgoedontwikkeling 

 

Planning Periode 

DO bouwplan plintbebouwing December 2016 

Omgevingsvergunning aanvragen December 2016 

Realisatie diepwand Tweede kwartaal 2017 

Start bouwrijp maken (waaronder sloop huidige 

bebouwing) 

November 2017 

Start bouw Eerste kwartaal 2018 

Geplande oplevering Zomer 2019 

 

11. Communicatie 

 

Haagse Kracht 

Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten is het overleg met de “klankbordgroep Hommerson” 

met betrekking tot de vastgoedontwikkeling gecontinueerd. Met de klankbordgroep is onder andere de 

verdere uitwerking van het bouwplan en de concept rapportage met betrekking tot de 

verkeersafwikkeling besproken. 

 

Het concept-voorlopig ontwerp Noordelijke Boulevard is tot stand gekomen in samenspraak met 

enkele direct belanghebbenden, zoals de Pier, de vereniging van strandpaviljoenhouders, het Kurhaus, 

VVE’s van direct omliggende complexen, diverse bewoners- en belangenorganisaties (WOS, BNS, AVN 

en Fietsersbond) verenigd in de door het College ingestelde werkgroep De Kust Gezond (RIS292847). 

Deze Werkgroep De Kust Gezond is zesmaal bijeengekomen, wat geleid heeft tot een breed gedragen 

advies van de Werkgroep. Veel van de door de werkgroep voorgedragen ideeën zijn in het VO 

opgenomen.  
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Voor het concept-VO Kurhaus e.o. is een kleine groep direct belanghebbenden zoals het Kurhaus, de 

VVE’s van de direct omliggende complexen en het commercieel vastgoed langs de plint van het Gevers 

Deynootplein gevraagd input te leveren. In drie intensieve werkoverleggen zijn de knelpunten risico’s, 

maar ook wensen en ideeën besproken. Dit heeft geleid tot een door de groep gedragen concept-VO 

Kurhaus e.o. 

 

Omdat het herinrichten van de Noordelijke Boulevard direct invloed zal hebben op de locatie en 

ontsluiting van de verschillende strandpaviljoens en kiosken, zijn ook gesprekken met 

(vertegenwoordigers van) kiosk- en paviljoenhouders gevoerd. 

Nadat het concept- VO Noordelijke Boulevard en het concept-VO Kurhaus e.o. op dinsdag 13 

september 2016 door het college waren vastgesteld, werden deze een dag later vrijgegeven voor 

inspraak. Vanaf die dag was het voor een ieder mogelijk om toto 25 oktober 2016 zienswijzen over één 

of beide concept-voorlopig ontwerpen in te dienen. 

 

Informatiebijeenkomst 

Op dinsdag 4 oktober 2016 is over beide concept-VO’s een informatiebijeenkomst gehouden in het 

Kurhaus in Scheveningen. Ongeveer 200 belangstellenden (w.o. bewoners, ondernemers en 

strandpaviljoenhouders) hebben deze informatiebijeenkomst bezocht en werden uitgebreid 

geïnformeerd over op beide plannen, alsmede het verlichtingsplan voor de boulevard e.o.  

Naar aanleiding van deze informatiebijeenkomst zijn ruim 125 zienswijze ingediend. Mede op basis 

van deze ingediende zienswijzen is het concept VO Noordelijke boulevard op diverse punten aangepast 

en heeft dit geleid tot het definitief voorlopig ontwerp. 

 

11.1 Communicatie vervolgtraject 

 

Van Voorlopig naar Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de boulevard.  

Bij de verdere uitwerking van de van het VO naar DO blijft de door het College ingestelde werkgroep 

De Kust Gezond betrokken. De opdracht om het bestuur van “gevraagd en ongevraagd advies te 

voorzien” blijft daarbij van kracht. 

 

Strandweg Vastgoed stemt de uitwerking van het bouwplan voor het vastgoed tot op het niveau van 

Definitief Ontwerp af met de “klankbordgroep Hommerson”. In het kader van de 

omgevingsvergunning aanvraag zal Strandweg Vastgoed het bouwplan presenteren aan de buurt en 

bestaat de mogelijkheid voor belanghebbenden om zienswijzen in te dienen. 

 

Vanuit het Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond wordt de gemeenteraad periodiek geïnformeerd 

over de stad van zaken van het Uitvoeringsprogramma en de voortgang van de onder het 

Uitvoeringsprogramma vallende deelprojecten. 

 

12. Procedures 

De geplande ontwikkelingen passen niet binnen de voor het projectgebied vigerende 

bestemmingsplannen Scheveningen Badplaats en Strand. Om de uitvoering van de plannen mogelijk te 

maken zullen daarom juridisch-planologische procedures moeten worden gevoerd.  

 

In het Ruimtelijk Kader is aangegeven dat het voor de hand ligt om één gezamenlijke juridisch 

planologische procedure te volgen. Dit vanwege het feit dat de vastgoedontwikkeling en herinrichting 

van de Noordboulevard nauw met elkaar zijn verbonden.  
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Gelet op de planning en langere benodigde bouwtijd voor het vastgoed, heeft Strandweg Vastgoed B.V. 

aangegeven niet te kunnen wachten op één gezamenlijke juridische planologische procedure maar de 

aanvraag voor omgevingsvergunning voor hun initiatief zo spoedig mogelijk na het sluiten van de 

uitgifte overeenkomst in te dienen. Dit betreft een uitgebreide Wabo-procedure. In het kader van deze 

procedure zal de aanvraag omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter visie worden gelegd en 

bestaat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen en eventueel beroep in te stellen tegen het 

genomen besluit. 

 

Wat betreft het plaatsen van de voor de sloop benodigde diepwand, wordt er vanuit gegaan dat deze 

binnen de vigerende regeling kan worden geplaatst en met een reguliere Wabo-procedure kan worden 

vergund. In dat geval zal voor het plaatsen van de diepwand waarschijnlijk een separate 

omgevingsvergunningprocedure worden gevolgd. Ook in het kader van deze procedure is er de 

mogelijkheid om zienswijzen in te dienen en eventueel beroep in te stellen tegen het genomen besluit.  

 

Gelet op de impact op de omgeving en de complexiteit van het project zal tevens voor deze 

ontwikkelingen een bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Basis voor dit plan zijn de in het 

Ruimtelijk Kader Noordboulevard vastgelegde randvoorwaarden en het opgestelde Voorlopig 

Ontwerp. Dit betekent dat de uitgebreide omgevingsvergunningprocedure mogelijk gedeeltelijk 

parallel aan de procedure van het bestemmingsplan zal gaan lopen. Aangezien de uitwerking van het 

vastgoed eveneens binnen de randvoorwaarden van het ruimtelijk kader plaatsvindt, zal deze 

ontwikkeling eveneens passen binnen de regels van het nieuw op te stellen bestemmingsplan. 

Zorgvuldige afstemming tussen de genoemde procedures is een aandachtspunt. 
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