
205-30 

omgevingsdienst 
ONTVANGEN -6 JAN. 2017 HAAGLANDEN 

Gemeente Den Haag / Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
Project Bureau Stadskantoor Leyweg 
T.a.v. mevrouw M. Mos 
Postbus 12655 
2500 DP DEN HAAG 

röToDigitaal 
{ Ingekomen d.d, 

O 9 JAN. 2017 
BSN-nummer. 

Bezoekadres 
Zuid-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 
Postadres 
Postbus 14060 
2501 GB Den Haag 
T (070) 21 899 02 
E vergunningen@odh.nl 
1 www.odh.nl 

Datum 

O 5 JAN. 2017 

Bijlage(n) 

Betreft 

Uw Brief 

Uw Kenmeri< 
2722717 

Ons Kenmerk 
ODH-2017-00001093 

Zaaknummer 
00472184 

Afdeling 
Toetsing & 
Vergunningverlening Milieu 

Contactpersoon 
M.R. de Jongh 

Telefoonnummer Team 
T&V Bodem, Grondwater & 06 468 33125 
Ontgronding 

Aanvraag omgevingsvergunning (WABO), locatie Noordboulevard e.o. te Den Haag (AA051815548) 
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Geachte mevrouw Mos, 

Het verzoek om advies ten behoeve van de omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' op de locatie 
Strandweg te Den Haag is door de Omgevingsdienst Haaglanden in behandeling genomen. Het betreft de 
bouw van een grondkerende constructie. 

Het bijgevoegde bodemonderzoek (Verkennend bodem- en asbestonderzoek Noordboulevard e.o. te Den 
Haag, opgesteld door ATKB, kenmerk: 20160347/rapOI, van datum 11 augustus 2016) is al in een eerder 
stadium beoordeeld en voldoet aan de NEN 5740. Geconcludeerd is dat de bodem geschikt is voor de 
beoogde bestemming. Er zijn geen gronden om de opschortingsregeling van artikel 6.2c Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht toe te passen. 

Opgemerkt wordt dat in de grond de achtergrondwaarde (AW2000) wordt overschreden. Hierdoor gelden er 
bij afvoer van de grond beperkingen ten aanzien van het hergebruik van deze grond. 

In de omgevingsvergunning dient het volgende te worden vermeld. 

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft op 5 januari 2017 aangegeven dat ter plaatse van het bouwplan 
geen sprake is van verontreinigde bodem als bedoeld in artikel 2.4.1 van de Bouwverordening van de 
gemeente Den Haag. 

In de omgevingsvergunning dient u de volgende voorwaarden en bepalingen op te nemen. 

Bij eventueel grondverzet dient, afhankelijk van de bestemming/toepassing van de grond, rekening te 
worden gehouden met de Wet Milieubeheer (Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen) en/of de Wet bodembescherming. 
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Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon uit het briefhoofd. Wij verzoeken u daarbij het 
zaaknummer te vermelden. 

Burgemeester en wethouders van Den Haag, 
namens dezen, 

ing. L. Ho )man 
Hoofd Toqtsing & Vergunningverlening Milieu 
van de Omgevingsdienst Haaglanden 


