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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ontwikkelaar Strandweg Vastgoed BV is voornemens om aan de Noordboulevard 
Scheveningen een ondergrondse parkeergarage en winkels/horeca te realiseren, bestaande 
uit een parkeergarage met winkels en horecavoorzieningen op de Strandweg en een 
paviljoen met winkels en horecavoorzieningen op het strand.  

Figuur 1.1 Artist impression project parkeergarage en winkels/horeca Noordboulevard, linksboven het 
paviljoen (Bron: Bureau voor Stedenbouw en Architectuur, 2016) 

1.2 Toets aan vigerend bestemmingsplan 

De voorgenomen ontwikkeling is gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan Scheveningen – 
Badplaats, vastgesteld op 17 oktober 2013. Een uitsnede van de verbeelding van het 
bestemmingsplan ter plaatse van het projectgebied is weergegeven in Figuur 1.2. De gronden ter 
plaatse van het project hebben de bestemmingen:  
 Enkelbestemming Verkeer – Verblijfsgebied (grijs); 
 Enkelbestemming – Gemengd 4 (zalmroze); 
 Dubbelbestemming Waarde - Archeologie; 
 Dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering; 
 Gebiedsaanduiding Milieuzone – Grondwaterbeschermingsgebied. 
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Figuur 1.2 Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Scheveningen – Badplaats met weergave projectgebied 
(bron ondergrond: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

De ontwikkeling van de parkeergarage met winkels en horecavoorzieningen is deels niet mogelijk 
binnen het vigerende bestemmingsplan, de ontwikkeling van het paviljoen is in zijn geheel niet 
mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan. Om de voorgenomen ontwikkeling te kunnen 
realiseren, dient eerst een omgevingsvergunning strijdig gebruik te worden verkregen (artikel 
2.12 lid 1 sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

1.3 Waarom een m.e.r.-beoordeling? 

Voor de voorgenomen ontwikkeling, die middels omgevingsvergunningen strijdig gebruik 
mogelijk wordt gemaakt, 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', zie ook het volgende figuur. 

Gebruiker
Markering



Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling 
Parkeergarage en winkels/horeca Noordboulevard Scheveningen 
projectnummer 275222 
16 maart 2017 revisie 05 
Strandweg Vastgoed B.V. / Gemeente Den Haag p/a Brink Groep 

Blad 3 van 49 

Figuur 1.3 Globale uitleg drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.

De voorgenomen ontwikkeling van de parkeergarage en winkels/horeca Noordboulevard 
Scheveningen valt onder categorie D11.2: “De realisatie van een stedelijk 
ontwikkelingsproject.” De omschrijving van de drempelwaarden behorend bij deze categorie 
is opgenomen in de volgende tabel. 

Tabel 1.1 Omschrijving drempelwaarden Categorie D11.2 

Activiteiten Gevallen Besluit 

D 
11.2 

De aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een 
stedelijk 
ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van 
winkelcentra of 
parkeerterreinen. 

In gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op: 
1. Een oppervlakte van 100 

hectare of meer 
2. Een aangesloten gebied en 

2.000 of meer woningen omvat 
3. Een bedrijfsvloeroppervlakte 

van 200.000 m2 of meer 

De vaststelling van het 
plan, bedoeld in artikel 
3.6, eerste lid, onderdelen 
a en b, van de Wet 
ruimtelijke ordening (in 
deze situatie 
omgevingsvergunning 
strijdig gebruik)

Uit de tabel blijkt dat de ontwikkeling van de Noordboulevard onder de gestelde 
drempelwaarden ligt:  
 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. In het vooroverleg tussen de gemeente en de initiatiefnemer is 
besloten om een m.e.r.-beoordeling uit te voeren. Gezien de ligging van de ontwikkeling in 
de nabijheid van beschermd natuurgebied en de voorgeschiedenis van het gebied, in het 
bijzonder de resultaten van het planMER voor het Masterplan Scheveningen-Kust (zie 
paragraaf 3.3 voor een nadere toelichting op de uitkomsten van het planMER), is met het 
oog op een zorgvuldige besluitvorming een extra onderzoeksinspanning daarom passend. 

1.4 Doel van een m.e.r.-beoordeling 

Het doel van een m.e.r.-beoordeling is om te analyseren in hoeverre sprake is van mogelijk 
belangrijke nadelige milieugevolgen. Als uit de m.e.r.-beoordeling blijkt dat sprake is van 
mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen kan het bevoegd gezag besluiten een m.e.r.-
procedure op te starten. Als de milieugevolgen beperkt zijn of hier in het plan goed mee om kan 
worden gegaan, volstaat deze m.e.r.-beoordelingsnotitie. De m.e.r.-beoordeling is dan afgerond 

Gebruiker
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en vormt dan een bijlage bij het ruimtelijk besluit (omgevingsvergunning afwijking 
bestemmingsplan of een bestemmingsplan). 

1.5 Herinrichting Noordboulevard 

De gemeente Den Haag is voornemens de Noordboulevard Scheveningen her in te richten, 
ten noordoosten van De Pier ter plaatse van de nieuwe parkeergarage en winkels/horeca, 
alsook ten zuidwesten van De Pier. In Figuur 1.4 zijn de projectgebieden van beide 
voorgenomen ontwikkelingen weergegeven. 

De herinrichting van de boulevard kan zonder de vastgoedontwikkeling plaatsvinden en vice 
versa, maar de gemeente wil met de herinrichting aansluiten op de vastgoedontwikkeling 
zodat werk-met-werk kan worden gemaakt. Het voornemen is om beide ontwikkeling ook 
gelijktijdig in een tijdsbestek van circa 2 jaar uit te voeren.  

Figuur 1.4 Projectgebied “parkeergarage en winkels/horeca” (rood omlijnd) en projectgebied “herinrichting 
boulevard” (groen omlijnd) 

De herinrichting ten noordoosten van De Pier is deels niet mogelijk binnen het vigerende 
bestemmingsplan. Voor de herinrichting van de Noordboulevard wordt een aparte 
ruimtelijke planprocedure (bestemmingsplan of omgevingsvergunning strijdig gebruik) 
doorlopen. De herinrichting van de noordboulevard valt niet onder één van de categorieën 
uit lijst C en D van het Besluit m.e.r. Voor het project hoeft derhalve geen m.e.r.-beoordeling 
of vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden opgesteld.  

Aangezien de voorgenomen ontwikkelingen naast elkaar zijn gelegen en mogelijk gelijktijdig 
worden gerealiseerd, wordt in onderhavige notitie de voorgenomen vastgoedontwikkeling 
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tevens in cumulatie met de herinrichting van de boulevard beoordeeld op milieugevolgen, 
zie hoofdstuk 5.  

1.6 Procedure 

De procedure van een m.e.r.-beoordeling heeft een aantal verplichte stappen. De stappen zijn 
weergegeven in figuur 1.5. De eerste stap in dit proces is het opstellen van een aanmeldings-
notitie m.e.r.-beoordeling (onderhavig document) waarin de effecten van de voorgenomen 
activiteit worden geduid. De initiatiefnemer meldt op basis van de aanmeldingsnotitie aan het 
bevoegd gezag (het College van Burgemeester van Wethouders van gemeente Den Haag) dat hij 
een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit wil ondernemen. 

Het bevoegd gezag moet vervolgens binnen 6 weken een besluit nemen over de uitkomst van de 
m.e.r.-beoordeling, of er al dan niet een m.e.r. nodig is en publiceert dit in een m.e.r.-
beoordelingsbesluit. 

Als de beslissing is dat geen m.e.r. uitgevoerd hoeft te worden, publiceert de gemeente Den Haag 
dit in de Staatscourant en de digitale gemeenteberichten. Daarna wordt de m.e.r.-beoordelings-
notitie als bijlage bij de ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning gevoegd. Er is geen 
sprake van een aparte bezwaar- en beroepsprocedure bij de beslissing over de m.e.r.-plicht. 
Bezwaar en beroep is alleen mogelijk tegelijkertijd met de procedure voor de omgevingsver-
gunning. Als de gemeente besluit dat er wel een m.e.r. uitgevoerd moet worden, zal deze proce-
dure direct gestart worden. Dit wordt middels een openbare kennisgeving kenbaar gemaakt in de 
Staatscourant en huis-aan-huisbladen.  

Alleen belanghebbenden die door het m.e.r.-beoordelingsbesluit rechtstreeks in hun belang 
worden getroffen, in dit geval de initiatiefnemer, kunnen bezwaar maken. Voor anderen is dit 
besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Zij kunnen hun eventuele bezwaren 
tegen dit besluit inbrengen in een beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning, in dit geval 
‘de moederprocedure’. 
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Figuur 1.5 Procedurestappen m.e.r.-beoordeling 

1.7 Criteria voor het toetsen van activiteiten in een m.e.r.-beoordeling 

Er bestaan bepaalde inhoudelijke vereisten voor het toetsen of sprake is van mogelijke 
belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze inhoudelijke vereisten staan benoemd in bijlage III van 
de Europese richtlijn m.e.r, zie Tabel 1.2. In deze tabel is tevens aangegeven in welk hoofdstuk de 
diverse onderdelen terug te vinden zijn. 
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Tabel 1.2 Criteria uit bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r. 

Onderdeel van bijlage III Europese richtlijn m.e.r. Waar terug te vinden 
in dit rapport? 

1. Kenmerken van het project 
Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 
 de omvang van het project, 
 de cumulatie met andere projecten , 
 het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 
 de productie van afvalstoffen, 
 verontreiniging en hinder, 
 risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

Hoofdstuk 3 

Cumulatie met 
andere projecten, 
Hoofdstuk 5 

2. Plaats van het project 
Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van 
invloed kunnen zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 
 het bestaande grondgebruik, 
 de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke 

hulpbronnen van het gebied, 
 het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de 

volgende typen gebieden: 
o wetlands, 
o kustgebieden, 
o berg- en bosgebieden, 
o reservaten en natuurparken, 
o gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die 

wetgeving worden beschermd; 
o speciale beschermingszones, door de lidstaten aangewezen krachtens Richtlijn 

79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG, 
o gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake 

milieukwaliteit reeds worden overschreden, 
o gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, 
o landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

Hoofdstuk 2 

3. Kenmerken van het potentiële effect 
Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de criteria 
van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging worden genomen: 
 het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking), 
 het grensoverschrijdende karakter van het effect, 
 de orde van grootte en de complexiteit van het effect, 
 de waarschijnlijkheid van het effect, 
 de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

Hoofdstuk 4 

1.8 Leeswijzer 

Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie volgt de indeling van bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r: 
 In hoofdstuk twee is de plaats van het project en de huidige situatie toegelicht; 
 In hoofdstuk drie staan de kenmerken van het project centraal; 
 In hoofdstuk vier komen de kenmerken van potentiële effecten per milieuthema aan bod; 
 In hoofdstuk vijf is de cumulatie van de effecten van de parkeergarage en winkels/horeca en 

de herinrichting van de Noordboulevard in beeld gebracht; 
 Het rapport sluit in hoofdstuk zes af met conclusies of het project belangrijke nadelige 

milieugevolgen heeft. 

Gebruiker
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2 Plaats van het project 

2.1 Ligging van het project 

De voorgenomen ontwikkeling is gesitueerd aan de Noordboulevard Scheveningen op twee 
locaties. De voorgenomen parkeergarage met winkels en horecavoorzieningen is voorzien ter 
hoogte van Strandweg 81 t/m 189 vanaf De Pier tot aan de Gevers Deynootweg (Carlton Beach 
Hotel) ten noordoosten van de Pier. Het paviljoen met winkels en horecavoorzieningen is 
voorzien op het strand aan het einde van de Noordboulevard Scheveningen bij de verkeerslus (zie 
Figuur 1.4). 

Figuur 2.1 Projectgebied parkeergarage en winkels/horeca Noordboulevard Scheveningen  

Het projectgebied, waar de ontwikkeling van de parkeergarage met winkels en horecapanden is 
voorzien, bestaat in de huidige situatie deels uit bebouwing langs de boulevard met horeca en –
retailvoorzieningen en deels uit de boulevard zelf.  

De boulevard van Scheveningen doet dienst als horeca-, winkel- en entertainmentgebied. De 
boulevard bestaat uit een wandelpromenade met aan de ene zijde het strand, De Pier en 
seizoensgebonden horeca. Aan de andere zijde van de wandelpromenade zitten toeristische 
trekpleisters als Sea Life en het Kurhaus. Gedurende venstertijden is de boulevard toegankelijk 
voor bevoorradingsverkeer dat dient te beschikken over een ontheffing. 
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Het deelgebied, waar de ontwikkeling van het paviljoen is voorzien, is in de huidige situatie 
strandgebied. 

2.2 Kenmerken in de omgeving 

De omgeving van het projectgebied wordt bepaald door de ligging aan de Noordzeekust. Aan de 
noordwestkant van de Noordboulevard bevindt zich de Noordzee en het strand en aan de 
zuidoostkant de stedelijke omgeving van Scheveningen en Den Haag (zie figuur 2.2). In de 
Scheveningse kustzone bevinden zich naast woningen en winkels veel recreatieve functies zoals 
het zandstrand, hotels, horeca en theaters. 

Figuur 2.2 Omgeving Noordboulevard 

Bereikbaarheid 
De ontsluiting van het projectgebied vindt plaats via de Strandweg (voetgangersgebied) en daar 
vandaan naar het achterliggende wegennet (Gevers Deynootweg Zwolsestraat/Alkemadelaan) 
voor autoverkeer. Op zomers (strand)dagen is de autobereikbaarheid van Scheveningen-Bad 
minder goed. Ook vanwege rondrijdend verkeer dat op zoek is naar een parkeerplaats. 

Per openbaar vervoer is Scheveningen Bad goed bereikbaar met zowel tram als bus, waarmee 
verbindingen naar het achterland en dichtstbijzijnde treinstations beschikbaar zijn.  

Noordboulevard
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2.3 Bijzondere waarden in het projectgebied en omgeving 

Cultuurhistorie 
In de buurt van de Noordboulevard zijn het Kurhaus en De Pier van Scheveningen de 
belangrijkste cultuurhistorische aspecten in de omgeving. Het Kurhaus vind de oorsprong in een 
eenvoudig badhuis gebouwd in 1818. Het eerste echte Kurhaus werd in 1885 gebouwd en na een 
brand in 1886/1887 herbouwd. In 1972 werd het ernstig vervallen Kurhaus uit wens van de 
Haagse bevolking gerestaureerd en verbouwd. Sinds 1995 is het een belangrijke congreslocatie. 
De Pier is de enige in zijn soort in Nederland en sinds 1961 in deze vorm, maar reeds sinds 1901 
een belangrijk beeldmerk van de badplaats. De pier is van cultuurhistorische waarde als 
onlosmakelijk met de badplaats Scheveningen verbonden vermaaksgebouw dat haar oorsprong 
vindt in het 19e eeuwse Engeland. De Pier is uniek in Nederland en bevestigt de historische 
positie van Scheveningen als enige internationale badplaats van ons land. Het is van 
architectuurhistorische waarde binnen het oeuvre van de architect H.A. Maaskant en van waarde 
als representatief voorbeeld voor de functioneel, zakelijke stijl van de laat jaren vijftig van de 20e

eeuw (bron: Bestemmingsplan Scheveningen-Badplaats, 2013) 

Enkele straten in Scheveningen Bad vallen binnen het gemeentelijk beschermde stadgezicht 
Scheveningen Dorp. Het betreft het gebied dat begrensd wordt door het Circusplein, de 
Circusstraat, de Rotterdamsestraat, de Dirk Hoogenraadstraat, Gevers Deynootweg 61 tot 93. 

De bebouwing ter plaatse van het gebied heeft geen cultuurhistorische waarde. 

Archeologie 
In kader van de geplande ontwikkelingen in de buitenruimte van Scheveningen Bad is in 2016 een 
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat in het plangebied, dat een groter 
oppervlak beslaat dan onderhavig projectgebied, een verwachting bestaat op resten vanaf de 
ijzertijd tot en met de vroege middeleeuwen. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van onderhavig 
projectgebied weergegeven.  

Bodem 
In kader van de geplande ontwikkeling van de parkeergarage en winkels/horeca op de 
Noordboulevard Scheveningen is in 2016 een verkennend bodem- en asbestonderzoek 
uitgevoerd. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van onderhavig projectgebied weergegeven.  

Water 
Het projectgebied is gelegen in de beschermingszone van de waterkering (de zeewering). De 
waterkerende functie van de zeewering mag als gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen niet 
worden aangetast. 

Natuur 
In het projectgebied zijn geen Natura 2000-gebieden, Nederland Natuurnetwerk gebieden (voor-
heen Ecologische Hoofdstructuur), wetlands en nationale landschappen aanwezig.  

Qua Natura 2000-gebieden ligt het projectgebied aan de noordkant nabij het beschermde 
duingebied van Meijendel & Berkheide. Op 3 kilometer naar het zuiden ligt voorbij de haven van 
Scheveningen het duingebied Westduinpark & Wapendal. Beide duingebieden zijn Natura 2000-
gebieden (zie figuur 2.3) met stikstofgevoelige habitats. 
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Figuur 2.3 Ligging Natura 2000-gebieden ten opzichte van het plangebied (rode cirkel) 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een toets aan de Natuurbeschermingswet 
uitgevoerd en een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten in het 
kader van de Flora- en faunawet. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten weergegeven. 

Wet natuurbescherming 
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Deze wet vervangt 
de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Vanaf 1 januari 2017 is 
niet de minister, maar de provincie bevoegd gezag voor het verlenen van een ontheffing voor 
overtreding van verbodsbepalingen en het vaststellen van vrijstellingsregelingen ten aanzien van 
beschermde soorten. De provincie blijft bevoegd gezag voor het afgeven van vergunningen voor 
projecten met effecten op een Natura 2000-gebied. 

De wetswijziging heeft geen gevolgen voor de resultaten uit de toetsen die in het kader van deze 
voorgenomen ontwikkeling zijn uitgevoerd.  

Noordboulevard
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3 Kenmerken van het project 

3.1 Omvang van het project 

De voorgenomen ontwikkeling betreft het verwijderen van de bestaande gebouwen ter hoogte 
van de Strandweg 81 t/m 189 en het realiseren van een parkeergarage met winkels en 
horecavoorzieningen en een paviljoen. 

3.1.1 Kenmerken van de voorgenomen ontwikkeling  

Impressies 
Op de plaats van bestaande horeca (waaronder een casino) is de realisatie en exploitatie van een 
parkeergarage met nieuwe winkels en horecapanden langs de boulevard voorzien. In Figuur 3.1 is 
een artist impression van deze herontwikkeling met tevens de heringerichte boulevard ter 
hoogte van deze herontwikkeling weergegeven.  

Figuur 3.1 Artist impression project parkeergarage met winkels/horeca Noordboulevard, linksboven het 
paviljoen (Bron: Bureau voor Stedenbouw en Architectuur, 2016) 

In Figuur 3.2 is een artist impression van het paviljoen vanaf de noordzijde nader weergegeven. 
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Figuur 3.2 Artist impression Paviljoen vanaf noordzijde gezien (met links de boulevard en rechts het strand) 
(bron: Wim de Bruijn b.v., 2016)  

Functies en aantal bvo  
De parkeergarage biedt ruimte aan 700 parkeerplaatsen. Deze zal deels gebruikt gaan worden 
voor het faciliteren van de parkeervraag als gevolg van de geplande ontwikkeling, deels voor het 
compenseren van op te heffen parkeerplaatsen en voor het overige zorgen voor extra openbaar 
toegankelijke parkeercapaciteit.  

Het aantal bvo nieuwe winkels/horeca in de nieuwe bebouwing bij de parkeergarage en het 
paviljoen bedraagt in totaal circa 6.100 m2. De nieuwe panden bij de parkeergarage bieden 
ruimte voor circa 5.000 m2 voor winkels/horeca. Het paviljoen biedt ruimte voor circa 1.100 m2

voor winkels/horeca. De verdeling van het totaal bvo van 6.100 m2 is voorzien in circa 4.200 m2 

horeca (restaurant) en circa 1.900 m2 winkels.  

Bouwlagen en bouwhoogte 
In Figuur 3.3 is een plattegrond van de parkeergarage met winkels/horeca en het paviljoen 
weergegeven. De parkeergarage wordt aan de noordkant (rechts in de figuur) ontsloten op de 
Gevers Deynootweg.  

Figuur 3.3 Plattegrond parkeergarage (grijs gearceerd) met winkels/horeca (oranje/rood gearceerd)  (bron: 
Wim de Bruijn b.v., 2016)  

In Figuur 3.4 is een doorsnede van de parkeergarage met winkels/horeca weergegeven. De 
parkeergarage bestaat uit drie bouwlagen. Gezien vanaf de Zeekant (oostzijde) wordt de 
parkeergarage volledig beneden maaiveld gerealiseerd. Gezien vanaf de lager gelegen boulevard 
zal alleen de onderste parkeerlaag beneden maaiveld worden gerealiseerd.  
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Figuur 3.4 Dwarsdoorsnede parkeergarage met winkels/horeca ter plaatse van noordelijke deel 
vastgoedontwikkeling (bron: Wim de Bruijn b.v., 2016)  

Het paviljoen heeft een bouwhoogte van circa 15 meter ten opzichte van het maaiveld. Figuur 3.5 
toont een doorsnede van alleen het onderste gedeelte van het paviljoen. 

Figuur 3.5 Dwarsdoorsnede over alleen het onderste deel van het paviljoen (met links de boulevard en rechts 
het strand) (bron: Wim de Bruijn b.v., 2016)  

3.1.2 Bouwwerkzaamheden 

De bouw van de parkeergarage en winkels/horeca vinden in een tijdsperiode van circa twee jaar 
plaats. De volgende werkzaamheden vinden hiervoor plaats: 

1) Ontgraven en realiseren grondkerende constructie 
Om de deels ondergrondse parkeergarage te kunnen bouwen wordt een grondkerende 
diepwandconstructie over een afstand van 292 meter gerealiseerd.  

2) Slopen bestaande opstallen 
De bestaande bebouwing Strandweg 81 t/m 189 (inhoud 17.000 m3) zal worden gesloopt voor de 
realisatie van de parkeergarage met winkels/horeca, alsmede een aantal kleinere opstallen zoals 
kiosken.  

3) Opnemen bestaande verharding 
Voor de toekomstige parkeergarage met winkels/horeca dient ca. 15.000 m2 tegelwerk, klinkers 
en straatmeubilair te worden verwijderd. 

4) Aanleg kabel/leiding tracé 
Voor het project zal een kabel- en leidingtracé van ca. 425 meter lengte worden aangelegd. 
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5) Ontgraven parkeergarage 
Voor de toekomstige parkeergarage dient ca. 47.000 m3 grond te worden afgegraven.  

De totale ontgravingsvolume is weergegeven in Tabel 3.1 en is samengesteld uit een deel 
beneden het huidig maaiveld en een deel boven dit niveau.  

Tabel 3.1 Overzicht totale ontgravingsvolumes (Bron: Arcadis, peildatum 28 juli 2016) 

Onderdeel Volumeaandeel 

Ontgraving beneden boulevardniveau 37.000 m2 

Afgraving boven boulevardniveau 10.000 m2 

Totaal ontgravingsvolume 47.000 m2 

6) Afvoer grond 
Indien de grond herbruikbaar is, wordt de grond afkomstig uit de afgravingen van de diepwand 
en de parkeergarage hergebruikt op het strand, voor de uitbouw van de boulevard.  

7) Realiseren fundering parkeergarage met winkels/horeca 
Vervolgens wordt de fundering van de parkeergarage gerealiseerd. 

8) Bouwparkeergarage met winkels/horeca 
Tot slot wordt de parkeergarage gebouwd. 

3.2 Wijzigingen in functies, parkeerbehoefte en verkeersgeneratie  

De beoogde parkeergarage met 700 parkeerplaatsen faciliteert de parkeerbehoefte voor de 
bezoekers van de geplande winkel- en horecaontwikkelingen, biedt parkeercapaciteit voor 
bewoners en werknemers (ter compensatie van op te heffen parkeerplaatsen) en zorgt voor 
extra openbaar toegankelijke parkeercapaciteit voor bezoekers in Scheveningen Bad. Het verkeer 
van en naar de nieuwe parkeergarage leidt tot extra verkeersbewegingen en een herverdeling 
van verkeersstromen in Scheveningen Bad.  

In de volgende subparagrafen zijn de volgende onderdelen uiteengezet om te komen tot de 
parkeerbehoefte en de verkeersgeneratie van de voorgenomen ontwikkelingen: 
 de oude (te slopen/op te heffen functies) en de nieuwe functies; 
 de huidige parkeercapaciteit en de toekomstige parkeerbehoefte; 
 de huidige en toekomstige verkeersgeneratie; 
 de herverdeling van de verkeersstromen.  

3.2.1 Functies 

In Tabel 3.2 is een overzicht weergegeven van de huidige, te slopen en op te heffen functies en 
parkeerplaatsen en de nieuwe beoogde functies en parkeerplaatsen ter plaatse van het 
plangebied. 
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Tabel 3.2 Overzicht voorzieningen referentiesituatie vs. beoogde situatie 

Functie Referentiesituatie 
(te slopen/op te heffen functies) 

Beoogde situatie 
(nieuwbouw) 

Horeca 2.235 m2 bvo 4.182 m2

Detailhandel/winkels 1.200 m2 bvo 1.884 m2

Leisure (casino) 540 m2 bvo - 

Algemene ruimte 630 m2 

Parkeerplaatsen 137 parkeerplaatsen, waarvan 98 
betaalde openbare plaatsen en 39 eigen 

terrein 

700 

Uit de tabel blijkt dat in de beoogde situatie het aantal m2 bvo voor de horeca- en winkel-
voorzieningen en het aantal parkeerplaatsen toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie.  

3.2.2 Parkeerbehoefte 

Met behulp van de kentallen uit de Haagse Nota Parkeernormen is de parkeerbehoefte per 
functie bepaald in de huidige en beoogde situatie. Dit is uitgewerkt in bijlage 1 van de Toets 
Natuurbeschermingswet Noordboulevard Scheveningen (Antea Group, 2016). Hierdoor wordt 
duidelijk hoeveel parkeerplaatsen benodigd zijn om de parkeervraag van de toekomstige functies 
te faciliteren.  

Huidige situatie 
In Tabel 3.3 is de parkeerbehoefte van de functies in de huidige situatie weergegeven. Hieruit 
blijkt dat in de huidige situatie voor de betreffende functies in het plangebied er 173 
parkeerplaatsen benodigd zijn (ongeacht de overige bezoekers aan Scheveningen Bad).  

Tabel 3.3 Parkeerbehoefte huidige situatie  

Functie Aantal m2 Parkeerplaatsen per functie 
Huidige situatie 

Horeca 2.235m2 112 

Detailhandel/winkels 1.200 m2 28 

Leisure (casino) 540 m2 33 

Totaal  3.975 m2 173 

Ter plekke van het plangebied worden als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling 137 
parkeerplaatsen opgeheven, 39 parkeerplaatsen op eigen terrein die “werknemersplaatsen” 
worden genoemd en 98 betaalde parkeerplaatsen op de openbare straat, die 
“bewonersplaatsen” worden genoemd (zie Tabel 3.4). In Figuur 3.6 zijn de op te heffen 
parkeerplaatsen weergegeven. 

Tabel 3.4 Op te heffen parkeerplaatsen 

Functie Parkeerplaatsen  
Huidige situatie 

Bewonersplaatsen / openbare plaatsen 98 

Werknemersplaatsen op eigen terrein 39 

Totaal  137 

Gebruiker
Markering
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Figuur 3.6 Op te heffen parkeerplaatsen (98 betaalde openbare plaatsen + 39 plaatsen op eigen terrein) 

Beoogde situatie 
De wijziging en uitbreiding aan functies leidt tot een toename in de parkeerbehoefte, zowel voor 
bezoekers als voor werknemers. In Tabel 3.5 (volgende bladzijde) is de verdeling van de 700 
nieuwe parkeerplaatsen in de boogde situatie weergegeven. De parkeergarage zal de volledige 
parkeerbehoefte van de horeca en winkels in de beoogde situatie faciliteren (209 + 43 = 252 
parkeerplaatsen).  

Verder voorziet de parkeergarage in het vervangen van parkeerplaatsen voor o.a. bewoners en 
werknemers (98 + 39 = 137 parkeerplaatsen) die worden opgeheven (zie Figuur 3.6). Het aantal 
werknemersabonnementen wordt met 26 parkeerplaatsen uitgebreid van 39 naar 65. Het project 
wil daarmee de toenemende vraag naar deze plaatsen (locatie dicht bij de functies, overdekt 
parkeren) faciliteren.  

Van de resterende 283 parkeerplaatsen kunnen onder andere strandbezoekers gebruik maken, 
alsmede bezoekers van de functies op het Gevers Deynootplein en de Place Promenade en het 
wat verder gelegen AFAS Circustheater, de Pathé Bioscoop en het Holland Casino. 
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Tabel 3.5 Verdeling parkeerplaatsen beoogde situatie 

Functie Aantal m2 Parkeerplaatsen  
beoogde situatie 

Horeca 4.182 m2 209 

Detailhandel/winkels 1.884 m2 43 

Leisure (casino) - 

“Bewonersplaatsen” (abonnementen) ter vervanging van 
opheffing 

98 

“Werknemersplaatsen” (abonnementen) ter vervanging van 
opheffing 

39 

Uitbreiding werknemersabonnementen 26 

Bezoekers Scheveningen Bad (extra parkeerplaatsen) 283 

Totaal  6.066 m2 700 

Kortom, de nieuwe parkeergarage faciliteert de parkeerbehoefte voor de bezoekers van de 
geplande winkel- en horecaontwikkelingen, biedt parkeercapaciteit voor bewoners en 
werknemers en zorgt voor extra openbaar toegankelijke parkeercapaciteit voor bezoekers in 
Scheveningen Bad. 

3.2.3 Verkeersgeneratie 

De verkeersgeneratie is bepaald op grond van ervaringsgegevens van de Gemeente Den Haag1. 
Deze exercitie is tevens uitgewerkt in bijlage 1 van de Toets Natuurbeschermingswet 
Parkeergarage en winkels/horeca Noordboulevard Scheveningen (Antea Group, 2016). 

In Tabel 3.6 is op basis van de functies en de parkeercapaciteit het aantal verkeersbewegingen 
per weekdag van en naar de parkeerplaatsen in de huidige situatie weergegeven. Hieruit blijkt 
dat in de huidige situatie de verkeersgeneratie voor de betreffende functies 1.104 mvt/etmaal 
bedraagt. 

Tabel 3.6 Verkeersgeneratie van en naar parkeerplaatsen huidige situatie  

Aantal m2 Parkeerplaatsen per 
functie 

Aantal ritten 
gemiddelde weekdag 

Huidige situatie 

Horeca 2.235m2 112 351 mvt/etm 

Detailhandel/winkels 1.200 m2 28 116 mvt/etm 

Leisure (casino) 540 m2 33 115 mvt/etm 

Bewonersabonnementen 98 392 mvt/etm 

Werknemersabonnementen 39 130 mvt/etm 

Totaal  3.975 m2 309 1.104 mvt/etmaal 

1 Voor Scheveningen Bad zijn, vanwege de ligging van de functies in het kustgebied, de ervaringsgegevens 
van verkeersgeneratie en –afwikkeling van de gemeente Den Haag relevant. Vanwege de ligging van de 
functies tegen de kust aan is er geen sprake is van een cirkelvorming “voedingsgebied” van auto’s, zoals dat 
in andere gebieden veelal wel het geval is. 
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In Tabel 3.7 is op basis van de functies en de parkeercapaciteit het aantal verkeersbewegingen 
per weekdag van en naar de parkeergarage in de beoogde situatie weergegeven. Hieruit blijkt dat 
in de beoogde situatie de verkeersgeneratie voor de betreffende functies 2.744 mvt/etmaal 
bedraagt.  

Tabel 3.7 Verkeersgeneratie van en naar parkeergarage beoogde situatie 

Aantal m2 Parkeerplaatsen per 
functie 

Aantal ritten 
gemiddelde weekdag 

Beoogde situatie 

Horeca 4.182 m2 209 657 mvt/etm 

Detailhandel/winkels 1.884 m2 43 181 mvt/etm 

Leisure (casino) - - 

Bewonersabonnementen 98 400 mvt/etm 

Werknemersabonnementen 67 214 mvt/etm 

Bezoekers Scheveningen Bad 
(extra parkeerplaatsen) 

283 1.292 mvt/etm 

Totaal  6.066 m2 700 2.744 mvt/etmaal 

De toegenomen verkeersgeneratie en een herverdeling van de verkeersstromen door een andere 
bereikbaarheid van de parkeermogelijkheden en het opheffen van bestaande parkeerplaatsen 
leidt op de Zeekant tot een afname van verkeer en op de overige wegvakken tot een (per saldo) 
toename van het verkeer. In onderstaande paragraaf wordt nader ingegaan op de herverdeling 
van de verkeersstromen in de directe omgeving van de nieuwe parkeergarage. 

3.2.4 Herverdeling verkeersstromen 

In de huidige situatie is de Zeekant een éénrichtingsweg. Er rijdt verkeer over de Zeekant vanaf 
de kruising Gevers Deynootweg/Zwolsestraat in de richting van het Carlton Beach Hotel 
(noordoostelijke ricting). Dit verkeer betreft onder andere het verkeer dat naar de (private) 
parkeergarage bij de Palace Promenade (PP) toe rijdt. Het verkeer afkomstig uit deze 
parkeergarage vervolgt zijn weg over de Zeekant in de richting van het Carlton Beach Hotel. In 
Figuur 3.7 is dit verkeer met een rode lijn weergegeven.  

Er rijdt ook bestemmingsverkeer (naar de private parkeerplaats (39 plaatsen) ten behoeve van 
medewerkers van de bestaande horeca/winkels) over de Zeekant vanaf de kruising Gevers 
Deynootweg/ Zwolsestraat alsmede (parkeer)zoekend en parkerend verkeer. In figuur 3.7 is dit 
verkeer met een blauwe lijn weergegeven. 
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Figuur 3.7 Rijroutes over de Zeekant in de huidige situatie (in rood de rijroutes van en naar de parkeergarage 
bij de Palace Promenade (PP), in blauw het (parkeer)zoek en parkerend verkeer) 

In de toekomstige situatie (na realisatie van de nieuwe parkeergarage) zijn de parkeerplaatsen, 
zoals weergegeven in Figuur 3.6 opgeheven waardoor het (parkeer)zoekend en parkerend 
verkeer verdwijnt. Wat blijft op de Zeekant is het bestemmingsverkeer naar de bestaande 
parkeergarage bij de Palace Promenade. De nieuwe parkeerkeergarage is bereikbaar (twee 
rijrichtingen) over de Gevers Deynootweg. In Figuur 3.8 is deze situatie weergegeven. De rijlijnen 
naar de nieuwe parkeergarage zijn in blauw weergegeven. 
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Figuur 3.8 Rijroutes over de Zeekant in de toekomstige situatie (in rood de rijroutes van en naar de 
parkeergarage bij de  Palace Promenade (PP), in blauw het verkeer naar de nieuwe parkeergarage) 

Het voornemen is om van de Zeekant in de toekomst een twee-richtingsweg te maken, nog 
steeds alleen voor bestemmingsverkeer. Dit bestemmingsverkeer betreft dan het verkeer van en 
naar de bestaande parkeergarage bij de Palace Promenade. Anders dan nu zal het verkeer naar 
deze parkeergarage dan via de lange zijde van de Zeekant (vanaf het Carlton Beach Hotel) rijden. 
Deze ontwikkeling maakt geen onderdeel uit van de thans beoordeelde ontwikkeling. 
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3.3 Cumulatie met andere projecten 

Masterplan Scheveningen-Kust 
De voorgenomen ontwikkelingen zijn opgenomen in het Masterplan Scheveningen-Kust, dat is 
vastgesteld door de raad in januari 2010. Scheveningen bestaat uit drie kenmerkende gebieden: 
Scheveningen Bad, Scheveningen Dorp en Scheveningen Haven.  

Visie Scheveningen Bad 
Scheveningen Bad moet vier seizoenen per jaar aantrekkelijk zijn voor Hagenaars en toeristen. 
Dit betekent in de visie van de gemeente in 2020 een versterking van de kustlijn van 
Scheveningen Bad (zie Figuur 3.9), onder meer door: 
 De reeds gerealiseerde nieuwe boulevard, ontworpen door Morales;  
 Een vernieuwde Promenade tussen Scheveningse Slag en Zwarte Pad, met een verbeterde 

ruimtelijke relatie tussen het achterland en het strand en de zee; 
 Nieuwe gebouwen en nieuwe functies, zoals horeca, leisure en winkels die het stedelijk 

leven bevorderen en levendigheid uitstralen en uitnodigen om te flaneren, maar ook om 
actief te zijn; 

 Een vernieuwde Pier die in het hart van de badplaats zijn rol als icoon en symbool van 
Scheveningen weer decennialang waarmaakt. 

Figuur 3.9 Uitsnede visiekaart Scheveningen Bad (bron: Masterplan Scheveningen-Kust, 2010) 
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Onderhavige ontwikkeling met een heringerichte boulevard, winkels en horeca en is één van de 
ontwikkelingen in Scheveningen Bad die het stedelijk leven bevorderen, levendigheid uitstralen 
en uitnodigen om te flaneren. 

Programma Scheveningen Bad 2010 - 2020 
Het vernieuwingspakket voor Scheveningen Bad gaat uit van een toename van 30.000 m² hotel 
(of 600 kamers), 20.000 m² voor stedelijk entertainment, zoals theateraccommodaties en nieuwe 
voorzieningen, een upgrading van winkels en horeca en een impuls voor de Pier (leisure). Dit 
wordt verder uitgewerkt met een sfeer, programma en doelgroepen voor de zes clusters in Bad: 
1. Boulevard en zeefront: flaneren, vermaak en attracties 
2. Palaceplein als entertainmentzone: live entertainment, uitgaan en shopping 
3. Pier en Pierplein: icoon voor familie, uitgaan en vermaak 
4. Circusplein: cultuurcluster 
5. Kurhausplein: allure en cachet 
6. Zwarte Pad: health, trendy en lounge. 

De ontwikkeling van de parkeergarage en winkels/horeca en de herinrichting van de 
Noordboulevard maakt onderdeel van het eerstgenoemde cluster ‘Boulevard en zeefront’ in 
Scheveningen Bad. De locatie van de ontwikkeling op de Noordboulevard is in het Masterplan 
dan ook opgenomen als ‘ontwikkellocatie’.  

De volgende ambitie voor de ontwikkeling aan de Noordboulevard is beschreven in het 
Masterplan:   
“Het huidige parkeerterrein ter hoogte van de Oranjeflats is eigendom van de gemeente. In feite 
is dit de enige ontwikkelingslocatie van formaat die relatief eenvoudig beschikbaar is. De 
gemeente wil deze locatie zo goed mogelijk benutten om de levendigheid en uitstraling op dit 
gedeelte van de Gevers Deynootweg te verhogen. Daarbij kan het tevens dienen als aanjager voor 
nieuwe ontwikkelingen. Bestaande functies kunnen zich hier vestigen in een nieuwe opzet en 
vorm, waardoor elders weer plek vrijkomt. Een fors bouwprogramma is hier mogelijk en 
noodzakelijk, waarbij de stedenbouwkundige vorm aansluit bij de opzet van de Oranjeflats. Enkele 
entrees tot het groene dak van de Oranjeflats maken deze ‘tuin’ toegankelijk voor bezoekers en 
bewoners. De realisering van een parkeergarage is afhankelijk van het verleggen van de 
zeewering. Daarover vindt nog discussie plaats met het Rijk en het Hoogheemraadschap van 
Delfland.” 

Oftewel, de herontwikkeling van Noordboulevard Scheveningen past geheel binnen de ambities 
van het Masterplan Scheveningen Kust. 

PlanMER bij Masterplan Scheveningen-Kust 
In het planMER bij het Masterplan Scheveningen-Kust (Arcadis, 2009) zijn de voorgenomen 
ontwikkelingen in Scheveningen-Kust onderzocht en beoordeeld op milieueffecten. Het 
programma voor Scheveningen Bad, inclusief de ontwikkeling aan de Noordboulevard, maakt 
onderdeel uit van de voorgenomen ontwikkelingen in Scheveningen-Kust. 

De milieueffectrapportage laat zien dat de voorgenomen ontwikkelingen passen binnen de 
criteria van natuur, milieu en leefbaarheid. Kanttekening is dat de milieugrenzen bij 
verkeersafwikkeling langs het achterliggend dichtbevolkt gebied dicht worden genaderd door het 
drukke bezoek aan de kustzone, met name op zomerse dagen. De effecten op de 
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verkeersafwikkeling vragen een zorgvuldige afweging bij nieuwe initiatieven en projecten in het 
gebied.  

In het Masterplan zijn verkeerskundige maatregelen opgenomen ter verbetering van de 
bereikbaarheid. Autoverkeer voor Scheveningen-Bad wordt bij voorkeur via de Van 
Alkemadelaan/Zwolsestraat geleid. Bezoekers krijgen door ingrepen in de openbare ruimte direct 
na aankomst al een voorproefje van het duin-, strand- en zeegevoel. Dankzij heldere route- en 
parkeerinformatie kunnen zij via het Palaceplein uitwaaieren naar het Pierplein of via de 
Alkmaarsestraat naar het Zwarte Pad wandelen.  

Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond 
Het Uitvoeringsprogramma ‘De Kust Gezond’, dat op 21 januari 2016 is vastgesteld door de raad, 
betreft de uitwerking van de Agenda Scheveningen-Bad De Kust Gezond, met als doel de 
buitenruimte in de badplaats stap voor stap op te knappen. Het uitvoeringsprogramma bevat 
verschillende projecten die de buitenruimte voor de gebruikers en bezoekers verbeteren:  

1) Herinrichting Noordboulevard 
De gemeente wenst de Noordboulevard her in te richten. De herinrichting van de 
Noordboulevard bestaat deels uit een verschuiving en herinrichting van de Noordboulevard ten 
noordoosten van De Pier en deels uit een herbestrating van de Noordboulevard ten zuidwesten 
van De Pier.  

In hoofdstuk 5 zijn de kenmerken van het project nader beschreven en zijn de milieugevolgen van 
de voorgenomen ontwikkeling van de parkeergarage met winkels/horeca in cumulatie met de 
voorgenomen herinrichting van de Noordboulevard in beeld gebracht. 

2) Ondergrondse ontsluiting van twee parkeergarages 
Het College B&W van de gemeente Den Haag heeft op 9 november 2016 besloten een extra 
project toe te voegen aan het uitvoeringsprogramma 'De Kust Gezond'. Het gaat om de 
ondergrondse ontsluiting van twee parkeergarages op Scheveningen Bad: 
 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, en; 

 een extra, ondergrondse ingang van de Zwolsestraatgarage ter hoogte van de 
Alkmaarsestraat. 

In een haalbaarheidsonderzoek worden deze mogelijke ontwikkelingen onderzocht. Vooralsnog 
wordt in de m.e.r.-beoordeling uitgegaan van de maaiveldsituatie van de kruising Zwolsestraat / 
Gevers Deynootweg, omdat er nog geen besluit is genomen over uitvoering van de 
ongelijkvloerse kruising. 
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4 Effecten op milieu 

4.1 Inleiding 

De voorgenomen ontwikkeling kan invloed hebben op het milieu. In dit hoofdstuk zijn de 
milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling weergegeven. Enerzijds worden de 
verkeersgerelateerde effecten behandeld, zoals eventuele effecten van de verkeerstoenames op 
de bereikbaarheid, de geluidbelasting en luchtkwaliteit. Anderzijds gaat het om de meer 
locatiegerelateerde effecten die te maken hebben met de bouw en ingebruikname van de 
parkeergarage en de winkels/horeca. Dan gaat het bijvoorbeeld om de effecten op de 
bodemkwaliteit en archeologische waarden, de effecten op de waterhuishouding, de visuele en 
landschappelijke impact op de omgeving en de effecten op flora en fauna.  

4.2 Verkeer, bereikbaarheid en parkeren 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling zijn de verkeerskundige effecten onderzocht in de 
directe omgeving van de parkeergarage met winkels/horeca (Goudappel Coffeng, 2016). De 
rapportage is als bijlage 1 bij deze rapportage toegevoegd.  

Verkeersafwikkeling en bereikbaarheid 
Door het gebruik van de parkeergarage is er sprake van verandering van de verkeersintensiteiten 
op de wegen in de omgeving van de parkeergarage. Er is voor een groot deel sprake van een 
herverdeling binnen Scheveningen: verkeer dat op dit moment elders in Scheveningen Bad 
parkeert alsmede het zoekverkeer naar parkeerplaatsen zal naar verwachting straks via één 
rijroute direct naar de nieuwe parkeergarage rijden. Dit gunstige effect is vooralsnog niet bij de 
beoordeling betrokken (worst case). Al het verkeer van en naar de nieuwe parkeergarage wikkelt 
zich nu af over de Gevers Deynootweg en de Zwolsestraat (zie Figuur 4.1). Ook daarbij is in de 
milieuonderzoeken uitgegaan van een worst-case situatie (volledige bezetting op alle dagen in 
het jaar). Het verkeer van en naar de parkeergarage kan vanaf de in- en uitrit overigens niet 
direct de Zeekant op, omdat dit een éénrichtingsweg is.  

Figuur 4.1 Verkeersafwikkeling parkeergarage Noordboulevard en maatgevende kruispunt  

Maatgevende kruispunt
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De kwaliteit van de verkeersafwikkeling wordt het best zichtbaar in ‘het drukste uur’. Daarbuiten 
hebben de wegvakken en kruispunten over het algemeen voldoende capaciteit om het verkeer af 
te wikkelen. Met behulp van de CROW parkeerkencijfers en ervaringscijfers van Goudappel 
Coffeng (Bron: Goudappel Coffeng, 2016) is een berekening gemaakt van de verwachte 
verkeersgeneratie van de geplande ontwikkelingen op vier gedefinieerde momenten per uur: 
 Een uur in een reguliere situatie 
 Een uur op een relatief drukke dag (mooi weer) 
 Een uur op een erg drukke dag met volledige uitstroom (bijv. het verlaten van 

Vuurwerkfestival) 
 Een uur op een erg drukke dag met volledige instroom (combinatie mooi weer en een 

landelijk evenement 

De voorgenomen ontwikkeling zal leiden tot een wijziging van de verkeersintensiteiten op de 
omliggende wegen (zie paragraaf 3.2.4). In deze verkeersanalyse is in afstemming met gemeente 
Den Haag, afdeling Verkeer rekening gehouden met een worst case verkeerstoename, van 200 
ingaande en 200 vertrekkende voertuigen in een uur (respectievelijk circa 30% van de 
parkeercapaciteit wordt gevuld en 30% vertrekt in een uur).  Dit betreft een worst-case aanname 
op basis van 700 parkeerplaatsen, waarin de robuustheid van het netwerk is beoordeeld. Deze 
toename is opgehoogd bij de reeds aanwezige (autonome) verkeersintensiteiten op het netwerk.  

Uit het verkeersonderzoek blijkt dat op reguliere dagen en relatief drukke dagen er geen 
verkeersknelpunten zijn in de verkeersafwikkeling. Aandachtspunt vormt de verkeersdrukte 
tijdens de erg drukke dagen. Dan kan het verkeersnetwerk overbelast raken, zoals ook reeds is 
gebleken uit het planMER bij het Masterplan Scheveningen-Kust. De aan de voorgenomen 
ontwikkeling toe te rekenen extra verkeersbewegingen zijn van beperkte omvang, zodat deze 
niet leiden tot extra dagen dat de bereikbaarheid verslechtert. 

Met maatregelen, zoals het opheffen van enkele parkeerplaatsen rondom het kruispunt tussen 
de Gevers Deynootweg en de Zwolsestraat (zie figuur 3.6) en een parkeerverwijssysteem of een 
ander dynamisch verkeerssysteem zijn de knelpunten nabij de parkeergarage te beperken. 
Daarnaast worden bezoekers geadviseerd met openbaar vervoer te komen op erg drukke dagen. 
De parkeerplaatsen rondom het kruispunt tussen de Gevers Deynootweg en de Zwolsestraat 
worden opgeheven voorafgaand aan de ingebruikname van de parkeergarage.  

Conclusie 
De voorgenomen ontwikkeling leidt tot een beperkte verkeerstoename. De verkeersstromen van 
en naar de garage kunnen worden opgevangen in het bestaande wegennet. Alleen tijdens de erg 
drukken dagen kunnen in het gebied verkeersknelpunten ontstaan. Monitoring van de 
verkeerseffecten is zeer wenselijk naar mate meer plannen zijn verwezenlijkt in Scheveningen 
Bad. 

Parkeren 
Zoals weergegeven in paragraaf 3.2.2 voorziet de parkeergarage in de parkeerbehoefte voor de 
nieuwe functies, de bewoners en werknemers en biedt de garage tevens parkeerruimte voor 
bezoekers aan bestaande functies in Scheveningen Bad, waardoor de bestaande parkeerdruk 
wordt verminderd. 
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Verkeerseffecten tijdens bouw  
De bouw van de parkeergarage met winkels en horeca vindt in een tijdsperiode van circa 52 
weken plaats. 

Tijdens de bouw is sprake van bouwverkeer van en naar het plangebied:  
 Inzet van mobiele werktuigen (grondverzet en bouwwerkzaamheden); 
 Aan- en afvoer van beton, puin en klinkers/tegels; 
 Verkeersbewegingen voor de bouwwerkzaamheden en van het personeel. 

Gedurende de bouwfase van de parkeergarage met winkels en horeca wordt rekening gehouden 
met 30 vervoersbewegingen per etmaal voor het personeel en 10 vervoersbewegingen per 
etmaal voor de aanvoer van bouwmaterialen. Gedurende de aanlegfase van de herinrichting van 
de boulevard (ook circa 1 jaar) wordt rekening gehouden met 20 vervoersbewegingen per etmaal 
voor het personeel en 10 vervoersbewegingen per etmaal voor de aanvoer van bouwmaterialen.  

Naar verwachting zal de aanlegfase van de herinrichting van de boulevard volgen na de bouwfase 
van de parkeergarage. In de worst case situatie vinden de bouw- en aanlegwerkzaamheden 
gelijktijdig plaats. Dan is sprake van maximaal 70 extra vervoersbewegingen per etmaal als gevolg 
van het bouwverkeer. Het verkeer zal zich hoofdzakelijk overdag verplaatsen en vrijwel niet ’s 
avonds. Gezien het relatief beperkte aantal extra (tijdelijke) verkeersbewegingen door de 
werkzaamheden tijdens de bouw zal geen sprake zijn van additionele verkeershinder. 

4.3 Geluid 

De ontwikkeling bestaat uit vervanging van bestaande bebouwing en herinrichting van de 
Noordboulevard. 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 het in 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. Het betreffen de 
geluidseffecten vanwege de beoogde parkeergarage en de horeca-activiteiten.  

Geluidseffecten vanwege parkeergarage 
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de 
te realiseren parkeergarage (Wolf + Dikken, 2016). Onderstaand zijn de resultaten van het 
onderzoek samengevat weergegeven. De rapportage is als bijlage 2 bij deze m.e.r.-
beoordelingsnotitie toegevoegd.  

In het onderzoek zijn de resultaten van de geluidsberekeningen weergegeven in toe- en afnames 
aan geluidbelastingen op omliggende woningen.  

Wegverkeerslawaai 
De voorgenomen ontwikkeling zal leiden tot een wijziging van de verkeersintensiteiten op de 
omliggende wegen (zie paragraaf 3.2.4) en daarmee tot wijzigingen in de geluidbelastingen. In 
Figuur 4.2 zijn de geluidseffecten in het planjaar 2026 ten opzichte van de referentiesituatie 2026 
weergegeven.  
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Figuur 4.2 Toename geluidbelasting Lden (dB) op maatgevende hoogte / waarneempunt toekomstige situatie 
(206) met planrealisatie t.o.v. toekomstige situatie (2026) zonder planrealisatie (Bron: Wolf + Dikken, 2016) 

Onderstaand zijn de geluidseffecten op de woningen nader beschreven: 
 De wijzigingen hebben een grote invloed op de geluidbelastingen ter plaatse van de 

woningen aan de Zeekant: het wegverkeerslawaai op de woningen neemt hier af met 
minimaal 3 dB en maximaal 7 dB. Deze afname wordt veroorzaakt door het wegvallen van 
137 parkeerplaatsen en het daaraan gerelateerde zoek- en parkeerverkeer. Dit vertaalt zich 
in een gemiddelde afname van de GES-score van 2 naar 1; 
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 Ter plaatse van de woningen aan de Gevers Deynootweg (tussen Zwarte Pad en de 
Zwolsestraat) neemt de geluidbelasting met iets meer dan 1 dB toe. Hier is sprake van een 
beperkte toename waarvan de nadelige effecten toelaatbaar zijn. De GES-scores voor deze 
woningen wijzigen niet; 

 Voor de woningen aan de Gevers Deynootweg (tussen Zwarte Pad en de Zeekant) is er 
sprake van een toename van de geluidbelasting met iets meer dan 2 dB. De geluidbelasting 
ter plaatse van deze woningen (64 – 65 dB) blijft echter wel lager dan de hoogst toelaatbare 
grenswaarde volgens de Wet geluidhinder (68 dB). Van een dergelijke toename (iets meer 
dan 2 dB) kan worden gesteld, dat deze op de grens ligt van hetgeen het menselijk oor kan 
waarnemen. Vastgesteld kan dus worden dat de toename van deze geluidbelasting een 
beperkt akoestisch effect heeft en niet leidt tot een overschrijding van de geluidbelasting die 
door de Wet geluidhinder als maximaal aanvaardbaar wordt beschouwd. In relatie tot de 
berekende GES-score kan worden vastgesteld dat deze hier toeneemt van 5 naar 6, het 
percentage ernstig gehinderden neemt hierbij toe van 9-14% tot 14-21%; 

 Er is sprake van een verwaarloosbaar akoestisch effect ter plaatse van de woningen aan de 
Zwolsestraat, Kurhausweg, Nieuwe Parklaan en Gevers Deynootweg (ten zuidwesten van de 
Zwolsestraat). De geluidbelastingen nemen hier met maximaal 0,5 dB toe. De GES-scores 
wijzigen hier niet. 

 Ook ter plaatse van de woningen aan de wegen welke buiten het akoestisch model zijn 
gelegen kan worden vastgesteld dat er sprake is van een akoestisch verwaarloosbaar effect. 

Geluidseffecten van ventilatie-installatie parkeergarage 
De berekende geluidbelasting ten gevolge van de ventilatie-installatie van de parkeergarage 
bedraagt maximaal 44 dB(A). Deze waarde is beduidend lager dan de etmaalwaarde welke 
volgens het Activiteitenbesluit toelaatbaar is, namelijk 50 dB(A) op de gevel van een gevoelige 
bestemming. 

Milieugezondheidskwaliteit 
Het geluidsonderzoek bevat tevens inzicht in de geluidbelasting gekoppeld aan 
gezondheidskundige effecten. Hiervoor is gebruik gemaakt van zogenaamde GES-scores. GES 
staat voor GezondheidsEffectScreening en met deze scores wordt de milieugezondheidskwaliteit 
in cijfers uitgedrukt van 0 (zeer goed) tot 8 (zeer onvoldoende), zie Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 GES-scores in relatie tot geluidbelasting 

Lden (dB) 
Excl. aftrek art. 110g Wgh 

Ernstig gehinderden 
(%) 

GES-score Milieugezondheids-
kwaliteit 

< 43 0 0 Zeer goed 

43 – 47 0 – 3 1 Goed 

48 – 52 3 – 5 2 Redelijk 

53 – 57 5 – 9 4 Vrij matig 

58 – 62 9 - 14 5 Zeer matig 

63 – 67 14 – 21 6 Onvoldoende 

68 – 72 21 - 31 7 Ruim onvoldoend 

≥ 73 ≥ 31 8 Zeer onvoldoende 

Voor geluid variëren de GES-scores in 2026 in zowel de autonome - als in de plansituatie tussen 
de 1 en de 6 (van goed tot onvoldoende). De effecten als gevolg van het plan leiden op een 
aantal plaatsen (langs de Zeekant) tot een verbetering van de GES-scores en op een aantal 
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andere plaatsen (langs de Gevers Deynootweg tussen Zwarte Pad en Zeekant) tot een 
verslechtering van de GES-scores op de onderzochte beoordelingspunten. Op de laatstgenoemde 
plaatsen leidt de geluidbelasting niet tot een overschrijding van de waarde die door de Wet 
geluidhinder als maximaal aanvaardbaar wordt beschouwd. 

Eventuele maatregelen (asfalt in plaats van klinkers) kunnen de geluidbelasting en daarmee ook 
de GES-scores doen afnemen. 

Geluidhinder vanwege horeca-activiteiten 
Geluidsbronnen 
De horeca-activiteiten kunnen ook geluidbelasting veroorzaken in de directe omgeving. Het 
Activiteitenbesluit biedt aan een beperkt aantal objecten, zoals woningen, bescherming tegen 
het geluid veroorzaakt door de: 
 in de inrichting aanwezige installaties en toestellen; 
 in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten; 
 laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting; 
 stemgeluid van bezoekers op de terrassen. 

Toetsing verwachte geluidhinder op omliggende woonomgeving 
Als eerste maat voor de verwachte hinder is  gebruik gemaakt van de aanbevelingen die volgen 
uit de VNG- publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’. Deze publicatie wordt regulier toegepast en 
is een hulpmiddel voor milieuzonering in de ruimtelijke planvorming. Milieuzonering zorgt ervoor 
dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van woningen krijgen en dat nieuwe 
woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven gesitueerd worden. Hiertoe zijn in de 
publicatie, afhankelijk van de aard van de bedrijvigheid, minimaal aan te houden afstanden tot 
woningen opgenomen. De afstanden zijn bedoeld om milieuhinder (waaronder hinder door 
geluid) zo veel als mogelijk te voorkomen. Als aan de aanbevolen afstanden wordt voldaan dan is 
dit een goede indicatie dat, voor het aspect geluidhinder door voorgenomen activiteiten, sprake 
is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

In het gebouw boven de parkeergarage zijn horeca (restaurants en cafés met het akoestische 
karakter van een bruincafé of rustiger) en winkels geprojecteerd. In het horecapaviljoen zijn 
enkel horeca-activiteiten voorzien (ook met het karakter van een bruincafé of rustiger).  

In de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ worden hiervoor de volgende adviesafstanden 
tussen de horeca-/detailhandel activiteiten en omliggende woningen genoemd: 

Functie Adviesafstand tot woning 

Restaurants, cafetaria’s, snackbars, etc (SBI-2008 561) 10 meter 

Café, bars  (SBI-2008 563) 10 meter 

Detailhandel (SBI-2008 47) 10 meter 

De afstand tot het gebouw met horeca/detailhandel en omliggende woningen bedraagt minimaal 
18 meter, de afstand tussen het paviljoen en omliggende woningen bedraagt minimaal 92 meter 
(zie Figuur 4.3). Er wordt daarmee (ruimschoots) voldaan aan de aanbevolen adviesafstand van 
10 meter uit de VNG-publicatie. 
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Figuur 4.3 Minimale afstanden horeca-activiteiten tot woningen 

De exploitant van de garage en de exploitanten van de horeca-activiteiten zullen te zijner tijd 
moeten aantonen dat voldaan wordt aan de akoestische voorschriften volgens het 
Activiteitenbesluit. Ook aspecten van indirecte hinder (verkeersaantrekkende werking) zullen 
hierbij beoordeeld moeten worden. Dit biedt een extra waarborg voor de (toename van de) 
geluidbelasting op de gevels van de woningen aan de Gevers Deynootweg (tussen Zwarte Pad en 
Zeekant).  

Het Activiteitenbesluit reguleert stemgeluid op de terrassen niet. De terrassen worden ten 
noorden van het gebouw met winkels/horeca, richting het strand gesitueerd. Het stemgeluid van 
bezoekers bevindt zich daarmee op grote afstand tot woningen en zal bovendien deels worden 
afgeschermd door het gebouw en gemaskeerd worden door het (stem)geluid van bezoekers op 
de boulevard en door (stem)geluid bij bestaande horecagelegenheden. 

Daarnaast dient te worden opgemerkt dat geprojecteerde functies (4.200 m2 horeca en 1.900 m2

winkels) deels bestaande vergelijkbare functies  (2.235 m2 horeca, - 540 m2 leisure (casino) en 
1.200 m2 detailhandel) met vergelijkbare geluidsinvloed vervangen. Eventuele toename van 
geluidhinder vanwege horeca-activiteiten, alsook laad- en losactiviteiten en stemgeluid van 
terrassen zal ten opzichte van de huidige situatie daardoor ook zeer beperkt zijn. 

Geconcludeerd kan worden dat de akoestische gevolgen van beoogde horeca-activiteiten, alsook 
laad- en losactiviteiten en stemgeluid van terrassen beperkt zijn. Overal wordt voldaan aan eisen 
uit het Activiteitenbesluit. Er is sprake van een aanvaardbare invloed op de omliggende 
woonomgeving. 

Conclusie  
Geconcludeerd kan worden dat de geluidssituatie als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling 
op een aantal plekken enigszins verbetert en op andere plekken enigszins verslechtert (als gevolg 

Gebouw met horeca 
en winkels

Horeca-
paviljoen 

ca 18m ca 46m 

ca 92m 

Woningen 
Woningen 
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van wegverkeerslawaai). De wijzigingen passen binnen de wettelijke kaders. Er zijn geen 
belangrijke nadelige milieugevolgen zijn ten aanzien van het aspect geluid. 

Geluidseffecten tijdens bouw  
De bouw van de parkeergarage met winkels en horeca vindt in een tijdsperiode van circa 2 jaar 
plaats. De bouw van de parkeergarage met winkels/horeca zal voldoen aan de eisen volgens 
artikel 8.3 van het Bouwbesluit. Eventuele, tijdelijke geluidsproductie door de werkzaamheden in 
de aanlegfase zal in zeer beperkte mate additionele geluidhinder veroorzaken. 

4.4 Luchtkwaliteit 

De voorgenomen ontwikkeling zal leiden tot een wijziging van de verkeersintensiteiten op de 
omliggende wegen (zie paragraaf 3.2.3) en daarmee tot wijzigingen in de concentraties 
luchtverontreinigende stoffen. In het kader van de m.e.r.-beoordeling voor de herontwikkeling 
van de Noordboulevard Scheveningen is een onderzoek uitgevoerd naar de concentraties 
luchtverontreinigende stoffen (Antea Group, 2016). Onderstaand zijn de resultaten van het 
onderzoek samengevat weergegeven. De rapportage is als bijlage 3 bij deze m.e.r.-
beoordelingsnotitie toegevoegd.  

De concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) zijn berekend op een groot aantal 
maatgevende beoordelingspunten in en rond het plangebied. 

Stikstofdioxide (NO2) 
Uit de luchtkwaliteitsberekeningen blijkt dat ten gevolge van het plan de concentraties NO2  en 
over het algemeen gelijk blijven of licht toenemen. Alleen op de beoordelingspunten op de 
woningen langs de Gevers Deynootweg (beoordelingspunten A,B,C,D) nemen de concentraties 
van NO2 meer toe. 

De maximale toename in de concentraties NO2 bedraagt 1,4 µg/m3 in 2016 op één van de 
beoordelingspunten (Gevers Deynootweg A). Deze toename wordt veroorzaakt door de toename 
in verkeerintensiteiten op deze weg. Op de beoordelingspunten langs de Zeekant nemen de 
concentraties NO2 af met 0,1 µg/m3. Deze afname wordt veroorzaakt door het afsluiten van de 
Zeekant voor het doorgaande verkeer. 

De concentraties NO2  blijven ruim onder de grenswaarden (40 µg/m3). De maximale 
jaargemiddelde concentratie NO2 inclusief plan bedraagt 28,0 µg/m3 in 2016 en 20,7 µg/m3 in 
2026 (beide Nieuwe Parklaan P).  

Fijnstof (PM10 en PM2,5) 
De maximale toename in de concentraties PM10 bedraagt 0,3 µg/m3 in 2016 op één van de 
beoordelingspunten (Gevers Deynootweg A). Deze toename wordt eveneens veroorzaakt door 
de toename in verkeerintensiteiten op deze weg. De concentraties PM10 blijven ruim onder de 
grenswaarde (40 µg/m3). De maximale jaargemiddelde concentratie PM10 inclusief plan bedraagt  
22,0 µg/m3 in 2016 en 20,3 µg/m3 in 2026 (beide Nieuwe Parklaan P). 

De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM2,5 bedraagt 25 µg/m3. PM2,5 is een 
deelverzameling van PM10 en beide zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Uitgaande van de huidige 
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kennis over de emissies en concentraties PM2,5 en PM10 kan worden gesteld dat, als aan de 
grenswaarden voor PM10 wordt voldaan, ook aan de grenswaarde voor PM2,5 zal worden voldaan. 
Uit de berekeningen volgt dat de berekende jaargemiddelde concentraties PM10 op alle 
beoordelingspunten niet hoger is dan 25 µg/m3. Aangezien deze concentraties PM10 al lager zijn 
dan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM2,5 (en PM2,5 een deelverzameling is 
van PM10), zullen de jaargemiddelde concentraties PM2,5 de grenswaarde voor deze stof niet 
overschrijden. 

Milieugezondheidskwaliteit 
Het luchtkwaliteitonderzoek bevat ook inzicht in de concentratie stikstofdioxide en fijnstof 
gekoppeld aan gezondheidskundige effecten. Hiervoor is gebruik gemaakt van zogenaamde GES-
scores (GezondheidsEffectScreening). De GES-scores lopen van 0 (zeer goede 
gezondheidssituatie) tot 8 (zeer slechte gezondheidssituatie), zie Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 GES-scores in relatie tot luchtkwaliteit 

Luchtverontreiniging* 

Concentratie NO2 en PM10

[µg/m3]

Luchtverontreiniging* 

Concentratie NO2 en PM10

[µg/m3]

Milieugezondheids- 
kwaliteit

0 Zeer goed 

1 Goed 

0,04 – 3 2 Redelijk 

4 – 19 3 Vrij matig 

20 – 29 4 Matig 

30 – 39 5 Zeer matig 

40 – 49 6 Onvoldoende 

50 – 59 7 Ruim onvoldoende 

≥ 60 8 Zeer onvoldoende 
* Voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) wordt met jaargemiddelde concentraties gewerkt 

Voor luchtkwaliteit zijn de GES-scores voor NO2 en PM10 in 2016 in zowel de autonome - als in de 
plansituatie 4 (= matig). In 2026 zijn de GES-scores in zowel de autonome - als in de plansituatie 
3-4 (= vrij matig tot matig). De effecten als gevolg van het plan leiden niet tot veranderingen van 
de GES-scores op de onderzochte beoordelingspunten. 

Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling de toenames in 
stikstofdioxide en fijn stof beperkt is en ruimschoots binnen de normen liggen. Er zijn geen 
belangrijke nadelige milieugevolgen ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit. 

4.5 Externe veiligheid 

Voor installaties waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en/of verwerkt, geldt dat rekening 
moet worden gehouden met de effecten voor externe veiligheid. Daarnaast geldt dat bij de 
ontwikkeling van activiteiten moet worden onderzocht wat de invloed is van nabijgelegen andere 
activiteiten met een extern risico.  

Op de Noordboulevard of in de te ontwikkelen parkeergarage en winkels/horeca vindt geen 
opslag en/of verwerking van gevaarlijke stoffen plaats. Daarnaast komen in de nabijheid van de 
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ontwikkelingen dergelijke installaties niet voor (www.risicokaart.nl, zie Figuur 4.4). Wel is er een 
aardgastransportleiding (diameter: 406 mm, druk: 40 bar) op 450 meter afstand van de 
ontwikkeling en een gasontvangststation (W152) op 415 meter afstand (www.risicokaart.nl). De 
leiding loopt langs de rand van de Zwolsestraat (zie ook Figuur 4.4).  

Figuur 4.4 Uitsnede risicokaart (geen risicobronnen in plangebied en directe omgeving), rode cirkel: globaal 
plangebied 

Om te bepalen of de herinrichting van de boulevard leidt tot een toename van het groepsrisico, 
worden de gevarenbronnen beschouwd. Als invloedsgebied van de gasleiding wordt een breedte 
aangehouden van 170 meter aan weerszijden van de leiding2, het invloedsgebied van het 
gasontvangstation is kleiner en ligt hier dus binnen.  

De voorgenomen ontwikkelingen liggen buiten het invloedsgebied, verdere beschouwing is dan 
ook niet nodig. Ten aanzien van de externe veiligheid is bij deze ontwikkeling geen sprake van 
een toename van het groepsrisico.  

De technische veiligheid van de parkeergarage en de winkels/horeca zullen voldoen aan de 
vergunningsvoorwaarden. 

Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van 
belangrijke nadelige milieugevolgen ten aanzien van het aspect externe veiligheid. 

4.6 Windhinder 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling zijn de windhindereffecten onderzocht (Wolf + 
Dikken, 2016). De rapportage is als bijlage 4 bij deze m.e.r.-beoordelingsnotitie toegevoegd. 

2 Handboek buisleiding in bestemmingsplannen (geactualiseerde versie oktober 2016) 
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Er zijn geen wettelijk vastgelegde eisen betreffende windhinder. De gemeentelijke norm 
‘Windhinder en windgevaar in gebouwde omgeving’3 geeft het volgende aan: 
 voor beschut liggende gebouwen tot een hoogte van 15 m is geen nader onderzoek nodig; 
 voor beschut liggende gebouwen met een hoogte tussen de 15 m en 30 m en voor 

onbeschut liggende gebouwen tot een hoogte van 30 meter is de hulp van een 
windhinderdeskundige noodzakelijk om te beoordelen of er wel of niet windtunnel-CFD-
onderzoek noodzakelijk is; 

 voor gebouwen met een hoogte vanaf 30 m is nader onderzoek met CFD- of 
windtunnelsimulatie noodzakelijk. 

De parkeergarage en winkels/horeca zullen een gemiddelde hoogte hebben van 13,5 meter hoog. 
Dit is qua hoogte en vorm gelijk aan bestaande bebouwing. Het paviljoen heeft een hoogte van 
circa 15 meter. Naar verwachting zal de nieuwe bebouwing niet leiden tot een verslechtering van 
het huidige windklimaat. 

4.7 Landschap 

De toevoeging van de parkeergarage en winkels/horeca passen functioneel bij Scheveningen-Bad 
als toeristische trekpleister. De realisatie van een parkeergarage en winkels/horeca leidt tot een 
verandering van het aanzicht op de bebouwing langs de Noordboulevard, zowel aan de 
bebouwingszijde als aan de strandzijde.  

De ondergrondse parkeergarage zal niet zichtbaar zijn vanaf de boulevard. Het gebouw voor de 
parkeergarage en winkels/horeca zal maximaal 13,5 meter boven NAP liggen (8 meter boven de 
boulevard) en het dak wordt bedekt met groen. Aan het strand van Scheveningen staat 
verschillende hoogbouw met een hoogte variërend van circa 15 tot 47 meter. De hoogte is 
daardoor vergelijkbaar met de gebouwde elementen in de omgeving. De winkels en 
horecavoorzieningen zullen aansluiten op de bestaande Noordboulevard, waarbij de 
winkels/horeca verder naar voren zullen komen dan in de huidige situatie het geval is.  

Het paviljoen is een afzonderlijk gebouw dat gedurende het hele jaar aanwezig is, in tegenstelling 
tot de nabijgelegen strandpaviljoens die alleen gedurende het strandseizoen aanwezig zijn. De 
karakteristieke bebouwingstijl van het paviljoen is anders dan de strandpaviljoens, waardoor het 
paviljoen een markant element is op de Noordboulevard. 

Vanuit het landschap bekeken, voornamelijk vanuit de Oranjeflats en Carlton hotel, is het 
groendak van de parkeergarage met de winkels en horecavoorzieningen zichtbaar. Het paviljoen 
is voor een groter deel van de omgeving zichtbaar. De ontwikkelingen hebben een positief effect 
op het stedelijk landschap in Scheveningen-Bad. 

Conclusie  
Geconcludeerd kan worden dat als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van 
belangrijke nadelige milieugevolgen ten aanzien van het aspect landschap. 

3 NEN 8100:2006
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4.8 Cultuurhistorie 

De (Noord-)boulevard heeft van oudsher een recreatieve functie, de toevoeging van een 
parkeergarage en winkels/horeca past daardoor goed bij de bestaande karakteristiek van 
Scheveningen Bad. De parkeergarage en de winkels/horeca zijn voorzien op de bestaande 
Noordboulevard, hier zijn al winkels/horeca gevestigd in de huidige situatie. Hierdoor wijzigt het 
oorspronkelijke gebruik in geringe mate.  

Ten opzichte van de bestaande bebouwing langs de Scheveningse kust, waarvan het Kurhaus als 
enige de monumentenstatus heeft, sluit de ontwikkeling van de parkeergarage en de 
winkels/horeca aan op deze bebouwing. De invloed van de ontwikkeling op de bestaande 
bebouwing in Scheveningen Bad is dan ook beperkt. Het gebied van de boulevard van 
Scheveningen heeft volgens provinciaal beleid een hoge waarde als landschappelijke 
contrastzone, deze contrastzone wordt door het toevoegen van de moderne bebouwing langs de 
boulevard en de karakteristieke bebouwing op het strand versterkt. 

De ontwikkeling zal vanuit het beschermde stadsgezicht in Scheveningen Bad niet zichtbaar zijn, 
omdat er bebouwing aanwezig is tussen deze straten en boulevard. Er is dan ook geen 
(negatieve) invloed van de voorgenomen ontwikkelingen op het beschermde stadsgezicht. 

Conclusie  
Geconcludeerd kan worden dat als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van 
belangrijke nadelige milieugevolgen ten aanzien van het aspect cultuurhistorie. 

4.9 Archeologie 

In het kader van de ontwikkelingen in Scheveningen Bad (Noordboulevard e.o.) zijn de effecten 
op archeologische waarden onderzocht (Gemeente den Haag, Afdeling Archeologie, 2016). De 
rapportages van het bureauonderzoek (rapport 1619) en het inventariserend veldonderzoek-
karteringen (rapport 1629) zijn als bijlagen bij deze m.e.r.-beoordelingsnotitie toegevoegd 
(bijlage 5 en 6). 

Bureauonderzoek 
Op basis van het bureauonderzoek is vastgesteld dat in het onderzoeksgebied een verwachting 
bestaat op resten vanaf de ijzertijd tot en met de vroege middeleeuwen. Eventuele resten 
kunnen worden aangetroffen op en in de Laag van Voorburg (strandwal van Scheveningen) vanaf 
een hoogte van 3,5 m +NAP en kunnen bestaan uit nederzettingsresten zoals huizen, akkers, 
bijgebouwen, (paal) kuilen en greppel(systemen). Ook akkers, graven, cultusplaatsen en wegen 
mogen niet worden uitgesloten. Verstoringen van de Laag van Voorburg kunnen bestaan uit 
menselijke (bouw) activiteiten en natuurlijke processen, zoals kustafslag en erosie. Vanaf de late 
middeleeuwen tot en met de 18e eeuw is het plangebied onbruikbaar en onbewoonbaar 
vanwege de vorming van de Laag van Den Haag (Jonge Duinen). De verwachting op resten uit 
deze periode is dan ook laag. 

Inventariserend veldonderzoek-karteringen 
Voor de parkeergarage en winkels/horeca (in het archeologisch rapport aangeduid als ‘bouwplan 
Hommerson’) wordt vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een inventariserend 
booronderzoek (verkennende/karterende fase).  
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Begin november 2016 zijn boringen ter plaatse van het bouwplan uitgevoerd. Het booronderzoek 
laat zien dat de bodemopbouw binnen het plangebied grotendeels tot minimaal 4 m onder 
maaiveld verstoord is. Op basis van het veldonderzoek is geconcludeerd dat het plangebied voor 
de vastgoedontwikkeling (parkeergarage en winkels/horeca) geen archeologische waarde heeft 
en dat het terrein zonder voorwaarden kan worden vrijgegeven voor ontwikkeling. 

Op 24 november 2016 is door de gemeente Den Haag het archeologisch besluit genomen dat de 
archeologische waarde voor het bouwplan in voldoende mate is vastgesteld en dat daarmee voor 
de geplande ontwikkelingen geen vervolgonderzoek nodig is.  

Conclusie  
Geconcludeerd kan worden dat als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van 
belangrijke nadelige milieugevolgen ten aanzien van het aspect archeologie. 

4.10 Bodem 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling zijn de effecten op bodemkwaliteit onderzocht 
(aktb, 2016). De rapportages zijn als bijlage 7 en 8 bij deze m.e.r.-beoordelingsnotitie 
toegevoegd. 

De bodem op de locatie bestaat uit matig fijn zand tot de maximale boordiepte van 5,0 m 
beneden maaiveld. Binnen deze boordiepte is geen grondwater aangetroffen, derhalve is geen 
grondwateronderzoek uitgevoerd. Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal is tijdens 
uitvoering van het veldwerk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.  

Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal is plaatselijk (boring 11) (een bijmenging met) 
bodemvreemd materiaal vastgesteld (sterk puinhoudend en resten puin). Bodemvreemd 
materiaal (met name puin en ander sloopafval) kan duiden op aanwezigheid van ophooglagen en 
asbest. Op basis van indicatief onderzoek is de sterk puinhoudende bodemlaag ter plaatse van 
één van de boringen (boring 11) niet verontreinigd met asbest. De onderzoeksresultaten geven 
hierdoor geen aanleiding tot het uitvoeren van asbestonderzoek conform de NEN 5707 (asbest in 
grond) of asbest in puin (NEN 5897).  

De sterk puinhoudende bovengrond en de visueel schone boven- en ondergrond zijn maximaal 
licht verontreinigd met zware metalen.  

Op basis van verkennend asbest in grondonderzoek is vastgesteld dat de grond nabij Zeekant 105 
niet verontreinigd is met asbest. Geconcludeerd kan daarom worden dat de met asbest 
verontreinigde puinverharding ter plaatse van het erf Zeekant 105 niet aanwezig is ter plaatse 
van de openbare ruimte.  

De voor de locatie gehanteerde onderzoekshypothese met betrekking tot de grond “verdacht 
voor lichte verontreiniging met PAK, minerale olie, EOX en zware metalen” is deels bevestigd. 
Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. Er heeft analyse op PCB’s plaatsgevonden. De 
voor de locatie nabij het erf Zeekant 105 gehanteerde onderzoekshypothese met betrekking tot 
asbest “plaats bekend en plaatselijke bodembelasting met kern(en)” wordt verworpen.  
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Indien van de locatie grond wordt afgevoerd dient hierbij rekening te worden gehouden met de 
daarop van toepassing zijnde regelgeving van onder meer de Wet bodembescherming en het 
Besluit Bodemkwaliteit. De vrijkomende grond is buiten de onderzoekslocatie niet zonder meer 
herbruikbaar. 

Omgevingsdienst Haaglanden heeft per brief d.d. 14 oktober 2016 op basis van de toetsing van 
het rapport het volgende geconcludeerd: “Door het bodemonderzoek is voldoende inzicht 
verkregen in de bodemkwaliteit. Er is geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. In de grond wordt de achtergrondwaarde (AW 2000) overschreden. 
Hierdoor gelden er bij afvoer van de grond beperkingen ten aanzien van het hergebruik. Er is 
voldoende inzicht verkregen in de bodemkwaliteit voor de aanvraag van een 
omgevingsvergunning ter plaatse van de onderzoekslocatie. Indien de bouwplannen buiten de 
onderzoekslocatie vallen, is mogelijk aanvullend onderzoek noodzakelijk.”  

Conclusie  
Geconcludeerd kan worden dat als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van 
belangrijke nadelige milieugevolgen ten aanzien van het aspect bodem. 

4.11 Water 

In het kader van de Wabo-procedure wordt de watertoetsprocedure doorlopen. Het doel van het 
onderzoek is de impact van de ontwikkeling op de waterhuishouding na te gaan. De watertoets 
(Antea Group, 2017) is als bijlage 9 bij deze rapportage toegevoegd.  

Waterkwantiteit oppervlaktewater 
Hoewel het toekomstige bebouwingsoppervlak van de parkeergarage en winkels/horeca wordt 
uitgebreid, vindt de uitbreiding geheel plaats op huidig verhard gebied. Voor het projectgebied 
geldt dat de toename aan verharding niet hoeft te worden gecompenseerd in oppervlaktewater, 
wanneer overtollig hemelwater lokaal wordt verwerkt, door het te infiltreren of naar zee te 
leiden (niet aansluiten op het regionaal watersysteem).  

Waterkwantiteit grondwater 
Sinds september 2016 zijn er twee peilbuizen geplaatst om de waterstand in het projectgebied te 
monitoren. Aangezien het projectgebied aan zee ligt, zal de grondwaterstand fluctueren 
afhankelijk van het getij. Uit metingen blijkt dat de gemiddelde grondwaterstand NAP +1,0 m met 
een fluctuatie van 0,1 meter. Deze ontwikkeling zal vanwege de beperkte diepteligging en de 
grote invloed van het getij op de grondwaterstand geen effect hebben op de grondwaterstand- 
en stroming. 

Waterkwaliteit en lozingen 
Vanuit het Hoogheemraadschap is het uitgangspunt dat het afvalwater gescheiden wordt 
afgevoerd. De te realiseren bebouwing en daarbij behorende droogweerafvoer (DWA) dient 
aangesloten te worden op het gemeentelijk rioolstelsel. De parkeergarage wordt aangesloten op 
de riolering. De horeca- en winkelvoorzieningen voeren af richting de boulevard en een nieuw 
aan te leggen rioleringstracé. Aangenomen is dat hierop aan gesloten kan worden en dat deze 
berekend is/wordt op de extra capaciteit vanuit deze ontwikkeling.  
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Waterveiligheid 
Het projectgebied komt te liggen in de beschermingszone van de zeewering. Dit heeft 
consequenties voor de eisen die gesteld worden aan de voorgenomen ontwikkeling met 
betrekking tot de faalkans van de zeewering.  

In de rapportage ‘Noordboulevard Scheveningen, analyse waterkeringstechnische effecten van 
voorgestelde parkeergarage en grootschalige boulevardaanpassing’ van Arcadis is de met zowel 
een zichttermijn van 50 als 200 jaar beschouwd. Hierbij is rekening gehouden met zowel de 
realisatie van de parkeergarage met winkels/horeca en het paviljoen, alsook de herinrichting van 
de boulevard. Daarnaast is hierin ook uitvoering gekeken naar de effecten van de ontwikkeling op 
beheer en onderhoud. De rapportage van Arcadis is als bijlage bij de watertoets (bijlage 9) 
toegevoegd. 

Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling resulteert in maximale afslagpositie die zeewaarts van 
de toelaatbare achtergrens in de referentiesituatie, zowel voor de aanlegsituatie, als de twee 
zichttermijnen van 50 en 200 jaar. Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarden om deze 
ontwikkeling als ‘toelaatbaar’ te beschouwen. De ontwikkeling van de parkeerkelder leidt zelfs 
tot een toename van de veiligheid van de waterkering. Een uitgebreidere toelichting op de 
waterveiligheid is terug te vinden in de genoemde rapportage. 

Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat er geen knelpunten ontstaan wat betreft de waterhuishouding 
van de parkeergarage en winkels/horeca. Er zijn geen belangrijke nadelige milieugevolgen ten 
aanzien van het aspect water. 

4.12 Natuur 

4.12.1 Natura 2000-gebieden 

In paragraaf 2.3 is geconstateerd, dat er mogelijk indirecte stikstofeffecten te verwachten zijn 
(door toename van verkeer langs deze gebieden) op de aanwezige Natura 2000-gebieden 
Meijendel & Berkheide, Solleveld & Kapittelduinen en Westduinpark & Wapendal. Effecten van 
andere verstoringsfactoren op Natura 2000-gebieden zijn uitgesloten. In paragraaf 3.2.3 is 
geconstateerd dat als gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen extra verkeersbewegingen per 
etmaal worden verwacht. 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling zijn de effecten getoetst aan de 
Natuurbeschermingswet (Antea Group, 2016). De rapportage is als bijlage bij deze m.e.r.-
beoordelingsnotitie toegevoegd (bijlage 10). Onderstaand zijn de resultaten weergegeven. 

Bij dit project is sprake van een realisatiefase en een gebruiksfase. Beide fasen zijn afzonderlijk 
doorgerekend. Dit is gedaan, omdat de stikstofdepositiebijdragen, die worden veroorzaakt door 
de activiteiten in elke fase, niet tegelijkertijd optreden. 

Uit de stikstofdepositieberekeningen blijkt dat de projectbijdrage op het meest nabijgelegen 
Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide (ter plaatse van de stikstofgevoelige habitats) in de 
realisatiefase maximaal 2,88 mol/ha/jaar bedraagt en in de gebruiksfase maximaal 2,97 
mol/ha/jaar bedraagt.  
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In het kader van de PAS is voor projectontwikkeling depositie- en/of ontwikkelingsruimte 
beschikbaar. Voor projecten met een bijdrage groter dan 1 mol per hectare per jaar dient een 
vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd waarbij dan aanspraak 
gemaakt kan worden op ontwikkelingsruimte. Deze kan dan in de vergunning worden toebedeeld 
aan dat project. Er wordt conform provinciaal beleid in principe aan een project bij 
vergunningverlening niet meer dan 3 mol/ha/jaar toebedeeld. In de passende beoordeling bij het 
PAS is gemotiveerd dat het gebruik van de ontwikkelingsruimte niet leidt tot de aantasting van de 
natuurlijke kenmerken van enig Natura 2000-gebied en dat de betreffende 
instandhoudingsdoelen niet in gevaar komen. 

De projectbijdrage van de ontwikkeling van de parkeergarage met winkels/horeca bedraagt 
minder dan 3 mol/ha/jaar. Door voor het project aanspraak te maken op de depositie- of 
ontwikkelingsruimte in het kader van de PAS (door middel van een vergunningsaanvraag 
Natuurbeschermingswet) kan derhalve uitgesloten worden dat het project leidt tot de aantasting 
van de natuurlijke kenmerken van enig Natura 2000-gebied en betreffende de 
instandhoudingsdoelen in gevaar komen. 

Conclusie  
Op basis van de toets aan de Natuurbeschermingswet kan – in samenhang met de passende 
beoordeling die voor de PAS is gemaakt - worden geconcludeerd dat het gebruik van de 
ontwikkelingsruimte door de voorgenomen ontwikkeling niet leidt tot de aantasting van de 
natuurlijke kenmerken van enig Natura 2000-gebied en dat de betreffende 
instandhoudingsdoelen niet in gevaar komen. Er zijn geen belangrijke nadelige milieugevolgen 
ten aanzien van het aspect Natura 2000. 

4.12.2 Natuur Netwerk Nederland 

Zoals reeds in paragraaf 2.3 is weergegeven hebben de voorgenomen ontwikkelingen geen 
milieugevolgen voor de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuur Netwerk Nederland. 

4.12.3 Beschermde soorten 

In het kader van de realisatie van de parkeergarage alsook de herinrichting van de 
Noordboulevard zijn de effecten op beschermde soorten onderzocht (aktb, 2016). De 
rapportages zijn als bijlagen bij deze rapportage toegevoegd (bijlage 11 en 12). 

Uit de Quickscan natuurwetgeving (aktb, 9 september 2016) is naar voren gekomen dat 
negatieve effecten op vleermuizen, huismus, blauwe zeedistel en de zandhagedis niet op 
voorhand kunnen worden uitgesloten. Aanvullend onderzoek naar vleermuizen (gebruik van de 
bebouwing als zomerverblijf door vleermuizen) werd noodzakelijk geacht, evenals onderzoek 
naar het gebruik van het plangebied als foerageer- en schuilgelegenheid door de huismus. 
Aanvullend ecologisch onderzoek naar de zandhagedis (en blauwe zeedistel) is nodig als in de 
zeereep wordt gewerkt in de overgang naar het duingebied. 

Uit het nader ecologisch onderzoek (aktb, 6 oktober 2016) zijn de volgende resultaten naar voren 
gekomen  
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Vleermuizen 
Op basis van de uitkomsten van het veldonderzoek is de aanwezigheid van zomerverblijfplaatsen 
uit te sluiten. Alle aangetroffen vleermuizen zijn buiten het plangebied vastgesteld. Bij beide 
veldbezoeken zijn geen in- of uitvliegende vleermuizen waargenomen. Ook zijn geen 
foeragerende dieren waargenomen in de directe nabijheid van te slopen panden. Hetgeen een 
aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid van een verblijfplaats. 

Tijdens het vleermuisonderzoek op 26 september zijn twee gewone dwergvleermuizen gehoord 
en een ruige dwergvleermuis. De gewone dwergvleermuis vloog tussen de gele flatgebouwen 
door in de richting van de Gevers Deynootweg en de andere twee waarnemingen aan de 
overzijde van de Gevers Deynootweg. Op 2 september is in het geheel geen vleermuisactiviteit 
waargenomen. 

Huismus 
In het onderzoeksgebied (buiten het projectgebied) zijn enkele duindoorns aanwezig en een 
taxushaag. Deze fungeren als schuilplaats voor huismussen. Ook duindoorns langs het (mogelijk 
te verleggen) wandelpad in de duinen (buiten het projectgebied) fungeren als rustgebied voor de 
huismus. Bij de verschillende onderzoeken is waargenomen dat er regelmatig enkele tot 
tientallen mussen in de hagen/duindoorns verblijven. In en rond het projectgebied zijn maximaal 
circa 40 huismussen tegelijkertijd waargenomen (in de quickscan is reeds aangegeven dat de 
nestlocaties bij het strandhotel zijn buiten het plangebied). 

De hagen vormen een belangrijk onderdeel van het lokale leefgebied. Foerageren vindt plaats om 
en nabij de strandtenten en de wandelboulevard. Het is voor de voorgenomen werkzaamheden 
noodzakelijk om: 
 Alternatieven te bieden voor de te verwijderen struiken. Dit kan door tijdelijke ‘bosjes’ te 

creëren met struiken in bakken (zie onderstaand voorbeeld). De alternatieven moeten 
aanwezig zijn voordat de huidige beplanting verwijderd wordt. Er is dan geen sprake van 
verstoring en een ontheffingsaanvraag Flora en faunawet is niet nodig. 

 De alternatieven kunnen geplaatst worden nabij het strandhotel (nestlocatie van de 
huismussen buiten het plangebied) en nabij de strandtenten (foerageergebied). 

 In de directe nabijheid van de locatie zijn ruim voldoende alternatieve foerageergebieden 
voor de huismus. De strandtenten (die jaarlijks worden afgebroken in de herfst) blijven 
aanwezig, maar schuiven iets op richting zee (max. 20-30 meter). Dit heeft geen negatief 
effect, de locaties blijven beschikbaar als foerageergebied voor de huismus. Er treden 
zodoende geen negatieve effecten op dit onderdeel van het leefgebied van de huismus op. 

Blauwe zeedistel 
De blauwe zeedistel is op enkele locaties waargenomen in de duinreep. Deze soort is beschermd 
onder tabel 2 van de Flora- en faunawet. Op korte termijn (en lange termijn) zijn vooralsnog geen 
ingrepen in de duinreep voorzien. Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in 
werking getreden (zie paragraaf 2.3). De blauwe zeedistel staat niet in bijlage B behorende bij 
artikel 3.10 van deze wet en is zodoende niet langer beschermd vanaf 1 januari 2017. Bij 
eventuele werkzaamheden waar groeiplaatsen van deze soort verloren gaan zijn mitigerende 
maatregelen na 1 januari daarom niet nodig. 
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Zandhagedis 
De zandhagedis is ondanks gunstige weersomstandigheden bij geen van de drie veldbezoeken 
waargenomen. Het onderzochte gebied is ook grotendeels ongeschikt door de dichte vegetatie. 
Het weinige open zand dat aanwezig is bestaat uit de duinreep (ongeschikt biotoop want te 
weinig schuilplaatsen tussen het weinige helmgras) en de paden die door het onderzochte gebied 
lopen (ongeschikt door de grote mate van verstoring). Aanwezigheid van de zandhagedis binnen 
het onderzochte gebied (aangrenzend aan het plangebied) kan zodoende met voldoende 
zekerheid worden uitgesloten. 

In Tabel 4.3 zijn de resultaten van het ecologisch onderzoek samengevat. 

Tabel 4.3 Resultaten ecologisch onderzoek 

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

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). Daarnaast moet verstoring van broedende 
vogels voorkomen worden (tijdens het broedseizoen).  

Conclusie 
Kortom, negatieve effecten op beschermde flora en fauna kunnen met uitvoering van genoemde 
maatregelen worden uitgesloten. 

4.13 Klimaat, energie en duurzaamheid 

Zoals ook omschreven in het Masterplan Scheveningen-Kust (2010) is duurzaamheid bij de 
ontwikkelingen in Scheveningen in alle opzichten een belangrijk thema. In de visie van de 
gemeente heeft duurzaamheid twee aspecten. Enerzijds gaat het erom de eventuele schade aan 
natuur, milieu en gezondheid tot een minimum te beperken. Anderzijds is het doel de vitaliteit 
van alle mensen, organisaties en ecosystemen te versterken. 

Eén van de ambities van de gemeente die aansluit bij schade tot een minimum beperken is het 
hebben van een zo duurzaam mogelijk bouwprogramma van Scheveningen. De ontwikkeling 
wordt waar mogelijk duurzaam ontworpen: zo energiezuinig mogelijk bouwen; duurzame 
opwekking energie). 
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Daarnaast geeft het Masterplan aan dat groen en water het gebruik en de beleving van het 
gebied kunnen verbeteren. De ontwikkeling van de parkeergarage en winkels/horeca met het 
groene dak past in deze visie. Het uitzicht vanaf hogere gebouwen (o.a. Oranjeflats) wordt 
hierdoor verbeterd. Ook heeft dit een positief effect op de wateroverlast bij grote regenbuien. 
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5 Cumulatie effecten parkeergarage en winkels/ 
horeca en herinrichting Noordboulevard 

5.1.1 Inleiding 

Zoals reeds beschreven in paragraaf 1.5 en 3.3 is de gemeente Den Haag voornemens om de 
Noordboulevard her in te richten. Een deel van de herinrichting is niet mogelijk binnen het 
vigerende bestemmingsplan. Hiervoor zal een aparte planprocedure 
(bestemmingsplanherziening of omgevingsvergunning strijdig gebruik) worden doorlopen.  

Voor het bepalen van de cumulatie van de effecten van de parkeergarage en winkels/horeca en 
de herinrichting van de Noordboulevard wordt hetzelfde beoordelingskader gehanteerd als voor 
de effectenbeoordeling van de ontwikkeling van de parkeergarage met winkels/horeca. Bij de 
beoordeling van de cumulatie gaat het er om of de beoordeling zoals opgenomen in de 
voorgaande hoofdstukken anders wordt door de cumulatie. 

5.1.2 Kenmerken project herinrichting Noordboulevard 

De gemeente wenst de Noordboulevard her in te richten. Het doel van de herinrichting is om de 
ruimtelijke en functionele kwaliteiten van de buitenruimte in Scheveningen Bad te vergroten. De 
herinrichting van de Noordboulevard is voorzien vanaf de Scheveningenseslag ten zuidwesten 
van De Pier tot aan de Gevers Deynootweg (Carlton Beach Hotel) ten noordoosten De Pier. Het 
projectgebied heeft een lengte van circa 900 meter. In Figuur 5.1 is de gehele herinrichting van 
de Noordboulevard weergegeven.  

Figuur 5.1 Schematische weergave Morales boulevard: van Scheveningse slag tot de Noordboulevard (bron: 
Gemeente Den Haag, 2016)  

Ten zuidwesten van De Pier bestaat de herinrichting uit een herbestrating van de boulevard 
(lengte van circa 600 meter). Tussen 2010 en 2013 is het zuidelijk deel van de boulevard 
vernieuwd naar ontwerp van de Spaanse architect en stedenbouwkundige Manuel de Solà-
Morales. De Noordboulevard maakte destijds geen onderdeel uit van de plannen, het ontwerp 
van de rest van de boulevard zal hier ‘doorgetrokken’ worden.   

Ten noordoosten van De Pier, ter hoogte van de geplande parkeergarage met 
winkels/horeca, bestaat de herinrichting van de boulevard (lengte van circa 300 meter) uit 

Herinrichting van de boulevard 
(verschuiving en herbestrating)

Herinrichting van de boulevard 
(herbestrating)
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een verschuiving van de huidige boulevard met circa 32 meter richting de zee en alle daarbij 
komende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen, het vervangen van 
de bestrating en het straatmeubilair. De in het strandseizoen aanwezige horeca 
(strandpaviljoens) verschuiven maximaal 50 meter, in de richting van de zee. In Figuur 5.2 is 
te zien in hoeverre de Noordboulevard en de horeca op het strand ter plaatse van de 
parkeergarage verschuift richting de zee. .Deze verschuiving is gewenst vanuit 
landschappelijk oogpunt waarmee de natuurlijke kustlijn (boog) vanuit het noorden wordt 
doorgezet (zie Figuur 5.3). 

Figuur 5.2 Overzicht huidige situatie Noordboulevard ten noordoosten van De Pier met overlay 
parkeergarage, verschoven boulevard en strandpaviljoens (bron: Arcadis, 2016: ondergrond: GoogleEarth 
opname augustus 2013 en Gemeente Den Haag - DSO, 2016) 

Figuur 5.3 Artist impression herinrichting Noordboulevard (bron; Gemeente Den Haag, 2016)  
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5.1.3 Bouwwerkzaamheden herinrichting Noordboulevard 

Ten behoeve van de herinrichting van de Noorboulevard vindt aan- en afvoer van beton, puin en 
klinkers plaats. Als gevolg van de sloop van de bestaande keermuur (inhoud van 875 m3) wordt 
puin afgevoerd. Ook wordt ruim 19.000 m2  klinkers en tegels verwijderd.  

Verder bestaat het project uit het toevoegen van zand voor de verschuiving van de boulevard, de 
realisatie van een nieuwe keermuur, het verleggen van kabels en leidingen, het vervangen van de 
bestrating, het straatmeubilair, het maken van kiosken op de boulevard, het vernieuwen van 
verlichting, het realiseren van extra trappartijen en hellingbanen en het verplaatsen van de 
horeca (strandpaviljoens) op het strand. 

5.1.4 Cumulatieve milieugevolgen   

Hinder tijdens gebruiksfase 
De herinrichting van de Noordboulevard leidt niet tot extra verkeersbewegingen. Er is 
derhalve geen sprake van cumulatie van verkeerseffecten. Ook zijn er als gevolg van de 
heringerichte boulevard geen extra effecten op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, externe 
veiligheid en windhinder. Er is derhalve ook geen sprake van cumulatie van deze effecten 
met de ontwikkeling van de parkeergarage en winkels/horeca. 

Hinder tijdens aanlegfase 
Verkeer 
De herinrichting van de Noordboulevard vindt (evenals de ontwikkeling van de parkeergarage 
met winkels/horeca) in een tijdsperiode van circa 2 jaar plaats.  
Tijdens de herinrichting van de boulevard is sprake van bouwverkeer van en naar het plangebied:  
 Inzet van mobiele werktuigen (grondverzet en bouwwerkzaamheden); 
 Aan- en afvoer van beton, puin en klinkers/tegels; 
 Verkeersbewegingen voor de herinrichtingswerkzaamheden en van het personeel. 

Gedurende de aanlegfase van de herinrichting van de boulevard wordt rekening gehouden met 
20 vervoersbewegingen per etmaal voor het personeel en 10 vervoersbewegingen per etmaal 
voor de aanvoer van bouwmaterialen.  

Naar verwachting zal de aanlegfase van de herinrichting van de boulevard volgen na de bouwfase 
van de parkeergarage. In de worst case situatie vinden de bouw- en aanlegwerkzaamheden 
gelijktijdig plaats. Dan is sprake van maximaal 70 extra vervoersbewegingen per etmaal als gevolg 
van het bouwverkeer. Het verkeer zal zich hoofdzakelijk overdag verplaatsen en vrijwel niet ’s 
avonds. Gezien het relatief beperkte aantal extra (tijdelijke) verkeersbewegingen door de 
werkzaamheden tijdens de bouw zal geen sprake zijn van additionele verkeershinder. 

Geluid 
De herinrichting van de Noordboulevard zal voldoen aan de eisen volgens artikel 8.3 van het 
Bouwbesluit. Eventuele, tijdelijke geluidsproductie door de werkzaamheden in de aanlegfase zal 
in zeer beperkte mate tot additionele geluidhinder leiden. 
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Overige hinderaspecten 
Op de overige aspecten luchtkwaliteit, externe veiligheid en windhinder zal niet of 
nauwelijks sprake zijn van extra effecten als gevolg van de herinrichting van de 
Noordboulevard, derhalve ook geen cumulatie van effecten. 

Landschap 
De realisatie van de parkeergarage met winkels en horecavoorzieningen en het paviljoen 
leidt in cumulatie met de herinrichting van de Noordboulevard tot een verandering van het 
aanzicht van de Boulevard en de omgeving ervan. De herinrichting van de Noordboulevard 
sluit aan door het loopgedeelte op de wandelpromenade te verschuiven richting het strand. 
Zoals beschreven in paragraaf 5.1.2 wordt met deze verschuiving de natuurlijke kustlijn 
(boog) vanuit het noorden doorgezet, zie ook Figuur 5.3. 

Als gevolg van de verschuiving van de boulevard en de strandpaviljoens gedurende het 
strandseizoen neemt de breedte van het strand ter hoogte van deze strandpaviljoens af.  

De ontwikkelingen hebben in cumulatie een zeer positief effect op het stedelijk landschap in 
Scheveningen-Bad. 

Archeologie 
Er is geen sprake van cumulatie van effecten op archeologische waarden. 

Bodem 
Er is geen sprake van cumulatie van effecten op bodemkwaliteit. 

Water 
Als gevolg van de realisatie van de parkeergarage met winkels/horeca en de verschuiving van de 
Noordboulevard neemt het verhard oppervlak toe. Voor het gehele plangebied, zowel 
parkeergarage als de boulevard, geldt dat de toename aan verharding niet hoeft te worden 
gecompenseerd in oppervlaktewater, wanneer overtollig hemelwater lokaal wordt verwerkt, 
door het te infiltreren of naar zee te leiden (niet aansluiten op het regionaal watersysteem).  

De ontwikkelingen hebben vanwege de beperkte diepteligging en de grote invloed van het getij 
op de grondwaterstand geen effect op de grondwaterstand- en stroming.  

De ontwikkelingen hebben tevens geen invloed op de waterkwaliteit. Vanuit het 
hoogheemraadschap is het uitgangspunt dat het afvalwater gescheiden wordt afgevoerd. De te 
realiseren bebouwingen en daarbij behorende droogweerafvoer (DWA) dient aangesloten te 
worden op het gemeentelijk rioolstelsel. De parkeergarage wordt aangesloten op de riolering. De 
horeca- en winkelunits voeren af richting de boulevard en een nieuw aan te leggen 
rioleringstracé. Ook de te verplaatsen strandpaviljoens worden aangesloten op het 
rioleringssysteem. Aangenomen is dat het rioleringssysteem berekend is/wordt op de extra 
capaciteit vanuit deze ontwikkelingen. 

Zoals reeds weergegeven in paragraaf 4.11 resulteert de ontwikkeling van de parkeergarage en 
winkels/horeca en de herinrichting van de boulevard in maximale afslagpositie die zeewaarts van 
de toelaatbare achtergrens in de referentiesituatie, zowel voor de aanlegsituatie, als de twee 
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zichttermijnen van 50 en 200 jaar. Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarden om deze 
ontwikkeling als ‘toelaatbaar’ te beschouwen. 

Natuur 
Natura 2000 
Bij de herinrichting van de boulevard is sprake van een realisatiefase en een gebruiksfase. Tijdens 
de gebruiksfase zal er geen toename in stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie 
optreden. Tijdens de realisatiefase zal wel sprake van extra stikstofdepositie ten opzichte van de 
huidige situatie (bouwverkeer e.d.).  

In het kader van de PAS is voor projectontwikkeling depositie- en/of ontwikkelingsruimte 
beschikbaar. Voor projecten met een bijdrage groter dan 1 mol per hectare per jaar moet een 
vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming aangevraagd worden om aanspraak te maken 
op ontwikkelingsruimte. Deze kan dan in de vergunning worden toebedeeld aan dat project. Er 
wordt conform provinciaal beleid in principe aan een project bij vergunningverlening niet meer 
dan 3 mol/ha/jaar toebedeeld. In de passende beoordeling bij het PAS is gemotiveerd dat het 
gebruik van de ontwikkelingsruimte niet leidt tot de aantasting van de natuurlijke kenmerken van 
enig Natura 2000-gebied en dat de betreffende instandhoudingsdoelen niet in gevaar komen. 

De projectbijdrage van de herinrichting van de boulevard (realisatiefase) bedraagt minder dan 3 
mol/ha/jaar. Door voor het project aanspraak te maken op de depositie- of ontwikkelingsruimte 
in het kader van de PAS (door middel van een vergunningsaanvraag Wnb) kan derhalve 
uitgesloten worden dat het project leidt tot de aantasting van de natuurlijke kenmerken van enig 
Natura 2000-gebied en betreffende de instandhoudingsdoelen in gevaar komen.  

Natuurnetwerk Nederland 
De herinrichting van de Noordboulevard is niet gelegen in het Natuur Netwerk Nederland. De 
voorgenomen ontwikkeling heeft  geen milieugevolgen voor de wezenlijke kenmerken en 
waarden van het Natuur Netwerk Nederland. Er is ook geen sprake van cumulatie van effecten 
op het Natuurnetwerk Nederland. 

Beschermde soorten 
Zoals reeds weergegeven in paragraaf 4.12.3 kunnen negatieve effecten op beschermde flora en 
fauna door de realisatie van de parkeergarage en winkels/horeca en de herinrichting van de 
Noordboulevard met uitvoering van genoemde maatregelen worden uitgesloten. 

Klimaat, energie en duurzaamheid 
De plannen voor de herinrichting van de Noordboulevard sluiten aan op het 
gebiedsverlichtingsplan. Hierdoor is er aandacht voor vormgeving, energiezuinigheid, 
milieubewust materiaalgebruik en onderhoudbaarheid van de gekozen verlichtingssystemen. 



Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling 
Parkeergarage en winkels/horeca Noordboulevard Scheveningen 
projectnummer 275222 
16 maart 2017 revisie 05 
Strandweg Vastgoed B.V. / Gemeente Den Haag p/a Brink Groep 

Blad 49 van 49 

6 Conclusie 

Uit de effecten die in deze aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling zijn beschreven, kan 
geconcludeerd worden dat als gevolg van de bouw van een parkeergarage en winkels/horeca aan 
de Noordboulevard Scheveningen geen sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen.  

De voorgenomen ontwikkeling leidt tot een verkeerstoename. Op reguliere dagen en relatief 
drukke dagen zijn er geen verkeersknelpunten in de verkeersafwikkeling. Aandachtspunt vormt 
de verkeersdrukte tijdens de erg drukke dagen. Dan kan het verkeersnetwerk overbelast raken, 
zoals ook reeds is gebleken uit het planMER bij het Masterplan Scheveningen-Kust. De aan de 
voorgenomen ontwikkeling toe te rekenen verkeersbewegingen zijn van dermate beperkte 
omvang dat deze niet leiden tot extra dagen dat de bereikbaarheid verslechtert. Monitoring van 
de verkeerseffecten is zeer wenselijk naar mate meer plannen zijn verwezenlijkt in Scheveningen 
Bad. 

Als gevolg van de verkeerstoename is ook sprake van wegverkeerslawaai. De hoogste toename 
bedraagt circa 2 dB op een aantal woningen. Deze geluidbelasting leidt tot een beperkt 
akoestisch effect niet tot een overschrijding van de geluidbelasting die door de Wet geluidhinder 
als maximaal aanvaardbaar wordt beschouwd. De toenamen in luchtverontreinigende stoffen zijn 
ook beperkt en liggen ruim onder de geldende grenswaarden  

Het plangebied voor de parkeergarage en winkels/horeca heeft geen archeologische waarde, het 
terrein is zonder voorwaarden vrijgegeven voor ontwikkeling. Voor de niet concrete plannen in 
de rest van het plangebied (waaronder de herinrichting van de Noordboulevard) luidt conform 
het bureauonderzoek het advies om het hoogste verwachtingsniveau te handhaven op 3,5 m 
+NAP. Dit betekent dat afhankelijk van concrete ingrepen (omvang en diepte) het bevoegd gezag 
zal moeten beoordelen of archeologisch vervolgonderzoek aan de orde is.  

Significant negatieve effecten van de voorgenomen ontwikkeling op Natura 2000-gebieden zijn 
uitgesloten. Negatieve effecten op beschermde flora en fauna kunnen met uitvoering van 
genoemde maatregelen worden uitgesloten.   

Betreffende bodem, water, externe veiligheid, windhinder, cultuurhistorie en landschap zijn er 
geen belangrijke nadelige milieugevolgen te verwachten. 

Door de inpassing van de parkeergarage en de winkels/horeca op een duurzame manier, onder 
andere door de mogelijke ontwikkeling van een groen dak, is er aandacht voor klimaat, energie 
en duurzaamheid. 
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