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Rechtbank van Den Haag,   Den Haag, 25 mei 2018 
Postbus 20302,  
2500 EH Den Haag 
 
Betr.: Pro forma beroepschrift 

Verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor ten noorden van de pier ter 
hoogte van Zeekant 91 tot en met 110A (project Noordboulevard) 
 

Kenmerk 201705644/6698772 , Datum Besluit (P) (GG): 04-05-2018 
 
Hierbij tekent ondergetekende, Imago Noordboulevard, pro forma beroep aan tegen de 
hierboven genoemde beschikking alsmede onderliggende bijlagen. 
 
De inhoudelijke gronden van het beroep zullen wij u later doen toekomen.  
In ieder geval verzoekt ondergetekende u hiervoor een periode tot 28 juni toe te staan in 
verband met bestaande vakantieplannen. 
 
Voor het geval, dat u mocht afzien van het verlenen van dit uitstel, doen wij u nu alvast de á 
prima vista geformuleerde bezwaren van Imago Noordboulevard tegen het besluit 
toekomen (bijlage 1). 
Tevens treft u aan de ingediende zienswijze van Imago Noordboulevard, d.d. 29 maart 2018, 
op het ontwerpbesluit (bijlage 2). 
 
Imago wil nogmaals benadrukken, dat de ontwikkeling rond de Noordboulevard, bij 
ondergetekende bekend als het plan Hommerson, door haar van harte wordt ondersteund. 
 
In de zienswijze is al aangegeven, dat de buurt eventueel zou kunnen leven met een tijdelijke 
ontsluiting van de garage aan de noordzijde. Dit voor een periode van maximaal 2 jaar. Zodra 
het Hoogheemraadschap van Delfland groen licht heeft gegeven voor een zuidelijke 
ontsluiting met een ongelijkvloerse kruising, zal Imago haar bezwaren tegen de noordelijke 
ontsluiting direct intrekken. 
 
De wijze, waarop de gemeente alle ontwikkelingen in Scheveningen Bad in aparte 
procedures heeft geknipt en bij de m.e.r. beoordelingen van verschillende projecten 
relevante ontwikkelingen uitsluit bij de beschouwing van de cumulatieve gevolgen, baart ons 
zeer grote zorgen ten aanzien van onze woon- en leefomgeving.  
 
Hoogachtend, 
Imago Noordboulevard 
 
Drs. Y. van Baarle, voorzitter 
     get. 
 
 
Correspondentieadres: 
Ir. A.G. de Vries, secretaris/coördinator 
Zeekant 100E 
2586 JG Den Haag 
agdevries000@ziggo.nl 

mailto:agdevries000@ziggo.nl
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Bijlage 1 Bezwaren Imago Noordboulevard (a prima vista) besluit verlening omgevingsvergunning 

project Noordboulevard 

 

Deel 1 Bezwaren t.a.v. beantwoording van de zienswijze Imago, samengevat door de gemeente. 

Deel 2 Bezwaren t.a.v. niet opgenomen delen zienswijze in de samenvatting van de gemeente. 

 

Appendix In de in deel 1 en 2 opgenomen bezwaren wordt verwezen naar genummerde teksten 

van relevante rapporten. 
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DEEL 1 Bezwaren Imago tegen de reactie van de gemeente op de ingediende zienswijzen.    Bijlage 1 bij beroepschrift d.d. 25-5-2018 

 Zienswijze 
(samengevat door gemeente) 

Antwoord gemeente 

12 Een omgevingsvergunning voor het onderhavige bouwplan mag niet 
worden verleend totdat het Hoogheemraadschap van Delfland een 
watergunning heeft afgegeven voor de realisatie van de 
ongelijkvloerse kruising; 

ad 12. Wij delen deze stelling niet. Zoals reeds is vastgesteld is er geen 
bouwkundige en functionele onlosmakelijkheid tussen de ongelijkvloerse kruising 
en het onderhavige bouwplan. Het te realiseren bouwplan is bedoeld om ter plaatse 
te functioneren met zijn eigen ontsluiting aan de noordzijde. Voor het verlenen van 
een omgevingsvergunning is een verleende watervergunning voor de 
ongelijkvloerse kruising daarom geen vereiste; 

 Bezwaar Imago: 
In haar zienswijze heeft Imago aangetoond, dat er ernstig getwijfeld moet worden aan de resultaten van de uitgevoerde verkeers- en milieuonderzoeken. 
Niet omdat de (gerenommeerde) onderzoeksbureaus fouten zouden hebben gemaakt, maar omdat zij met de verkeerde input van initiatiefnemer en 
gemeente op pad zijn gestuurd. Totdat deze onderzoeken met de juiste input zijn uitgevoerd, is onze stelling, dat met een noordelijke ingang de vigerende 
normen en gestelde eisen t.a.v. verkeersafwikkeling, stikstofdepositie Natura 2000 en geluid worden overschreden, aangezien de huidige onderzoeken met 
de onjuiste input slechts een fractie onder deze normen en eisen blijven. En dus een noordelijke ingang niet kan. Een tijdelijke overschrijding zou eventueel 
te overwegen zijn, maar dat kan alleen, wanneer het Hoogheemraadschap van Delfland haar definitieve fiat geeft aan de ongelijkvloerse kruising. Alleen dan 
zou de buurt eventueel kunnen leven met de tijdelijke negatieve consequenties van een noordelijke ingang op hun woon- en leefomgeving.  

15 Het bestaande uitzicht op zee zal vanaf de Zeekant en de daar 
aanliggende bebouwing door realisatie van dit bouwplan kunnen 
verminderen of verdwijnen. Waar nodig, dient de constructie dan wel 
de beplanting van het gebouw zodanig aangepast te worden dat 
uitzicht op zee te allen tijde is gewaarborgd; 

ad 15. Voor wat betreft de verstoring van het uitzicht, stellen wij voorop dat in het 
algemeen geen recht op vrij uitzicht bestaat. (Zie hiervoor bijvoorbeeld AbRvS 5 
februari 2014,ECLI:NL:RVS:2014:307, r.o. 9.2.) Het is juist dat het uitzicht vanuit 
sommige woningen in de laagbouw aan de Zeekant kan veranderen. Wij menen 
echter dat met deze verandering het woon en leefklimaat niet onevenredig zal 
worden aangetast. 

  Bezwaar Imago: 
Gemakshalve gaat de gemeente voorbij aan de garantie voor het behoud van zicht op zee, expliciet vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten, pagina 10: 
Ten aanzien van de noordzijde van de Zeekant voor de daaraan gelegen horeca en woningen is geborgd dat de bebouwingshoogte van de nieuwbouw daar 
zodanig op de hoogte van de Zeekant wordt afgestemd dat het uitzicht op zee gewaarborgd blijft. (Appendix nr 1) 
Ook de plankaart in het Ruimtelijk Kader laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De scheiding tussen het hoge en het lage dak ligt bij Zeekant 105/105A. 
(Appendix nr 2) 
Waar wellicht in het algemeen geen recht op vrij uitzicht bestaat, mag de burger wel recht ontlenen aan door de gemeenteraad vastgestelde 
uitgangspunten. 
Zie t.a.v. de bouwhoogte de overige bezwaren van Imago onder deel 2, ad A en B.  

 16 Met het opheffen van 137 openbare parkeerplaatsen is de toename 
van verkeersbewegingen kunstmatig laag gehouden en zodoende 
wordt de verkeersafwikkeling in de verkeerssimulaties te rooskleurig 
voorgesteld; 

ad 16. Deze stelling is niet juist. De op straat op te heffen parkeerplaatsen komen 
terug in de beoogde parkeergarage. Dit uitgangspunt is ook als zodanig 
meegenomen in het rapport van Goudappel Coffeng d.d. 11 december 2017. 
Derhalve is er slechts sprake van een verplaatsing van deze parkeerplaatsen. Dit 
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leidt niet tot een vermindering van het aantal verkeersbewegingen en heeft om die 
reden niet geleid tot een echte of kunstmatige verlaging van het aantal 
verkeersbewegingen in de berekeningen; 

 Bezwaar Imago: 
Noch in de Nota van Uitgangspunten noch in het Ruimtelijk Kader Noordboulevard is het opheffen van openbare parkeerplaatsen ten behoeve van het 
vullen van een gebouwde garage van een particuliere initiatiefnemer opgenomen. 
Slechts 37 van de genoemde 137 op te heffen parkeerplaatsen zijn een gevolg van de vastgoedontwikkeling, daar deze op het dak van de te slopen 
gebouwen lagen. De tekst in bijlage 3 (ruimtelijke onderbouwing) bij het besluit is, naast verwarrend, ook onjuist. (Appendix nr 3). Met de 254 plaatsen in de 
nieuwe garage wordt namelijk de volledige parkeerbehoefte van de nieuwe functies volledig gedekt volgens de Nota Parkeernormen. De 100 
"bewonersabonnementen" en "werknemersabonnementen" zijn derhalve gerelateerd aan bestaande, niet te slopen functies in het gebied (Appendix nr 4). 
Deze bestaande functies (inclusief bewoning) beschikken veelal over een parkeervergunning en gaan daarmee elders in de buurt staan, waarmee de 
parkeerdruk daar alleen maar toeneemt. 
 De zienswijze van Imago stelt niet dat alleen de verkeersafwikkeling te rooskleurig wordt voorgesteld. Alle onderzoeksresultaten, die de door Anteagroup 
berekende intensiteiten voor de situatie 2026 met garage als input hebben gebruikt, zijn te rooskleurig voorgesteld. Dit betreft naast de verkeersafwikkeling 
ook de stikstofdepositie Natura 2000 en de geluidbelasting. 

 17 Het verplaatsen van parkeerplaatsen uit de openbare ruimte naar de 
beoogde parkeergarage houdtin dat deze plaatsen niet meer door 
bewoners zullen worden gebruikt maar door dagjesmensen; 

ad 17. De parkeerplaatsen in kwestie zijn in hun huidige vorm openbare 
parkeerplaatsen. Deze plaatsen kunnen door eenieder worden gebruikt. De stelling 
dat deze plekken in de huidige situatie uitsluitend of voornamelijk door bewoners 
worden gebruikt, delen wij dan ook niet. Doordat de meeste omwonenden over 
parkeergelegenheid op eigen terrein beschikken, zoals de parkeergarages 
behorende bij de Palace flats, worden deze plaatsen grotendeels door werknemers 
van diverse (horeca) ondernemingen in de omgeving, hotelgasten en bezoekers van 
de boulevard en het strand gebruikt. Bovendien vervalt weliswaar een deel van de 
huidige parkeerplaatsen,maar komt daar in de nieuwe parkeergarage een nog 
groter aantal voor terug; 

 Bezwaar Imago: 
De tekst in bijlage 3 (ruimtelijke onderbouwing) bij het besluit t.a.v. de parkeerbehoefte en de plek die de opheffing van 137 parkeerplaatsen daarin heeft 
(Appendix nr 3) roep nogal wat vraagtekens op:  
In de tekst worden de 100 parkeerplaatsen eerst omschreven als Naast deze plekken zijn ongeveer 100 parkeerplekken bedoeld als compensatie voor 
parkeerplekken die in de openbare ruimte komen te vervallen. Het gaat dan om parkeerplekken langs de korte en lange zijde van de Zeekant en om 
parkeerplekken die op eigen terrein waren gelegen waar nu gebouwd gaat worden. Deze parkeerplekken kunnen als gevolg van de nieuwbouw niet 
gehandhaafd blijven. Hetgeen niet waar is in drieërlei opzicht: 
Ten eerste gaat het om plaatsen op de hele Zeekant(65), de korte poot van de Gevers Deynootweg(10) en rond het kruispunt Zwolsestraat/Gevers 
Deynootweg (23). 
Ten tweede is de herkomst van de opheffing van deze 100 plaatsen uitsluitend en alleen gekoppeld geweest aan het integraal opnemen in het project 
vastgoedontwikkeling van de afsluiting van de korte poot van de Zeekant en het 2-richtingen maken van de lange poot van de Zeekant (de zogenaamde 
Knip) (75) en de herinrichting van genoemd kruispunt (23). Dit blijkt uit het door de architect van Hommerson geschetste plaatje van februari 2015 van op te 
heffen parkeerplaatsen (zie bijlage 3 bij de zienswijze van Imago). Zonder Knip geen noodzaak tot opheffing van de 100 plaatsen. 
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En ten derde: de Knip blijkt uit de vaststelling eind 2016 van het Projectdocument Noordboulevard geen onderdeel meer uit te maken van het project 
vastgoedontwikkeling (Appendix nr 5) en hoeven dus ook niet meer te worden opgeheven. 
 
Vervolgens stelt de tekst: De overige 350 parkeerplekken zijn niet gekoppeld zijn aan de parkeerbehoefte van een bouwprogramma (overmaat). Deze 
parkeerplekken kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden door strandbezoekers die normaal gesproken ergens anders zouden parkeren, zoals in de Parking 
Zwarte Pad of Parking Strand en Het aantal werknemersabonnementen wordt met 26 parkeerplaatsen uitgebreid van 39 naar 65.Hetgeen op zich al 
aantoont, dat de nieuwe garage met een willekeurig aantal plaatsen voor bestemmingsverkeer naar bestaande, niet te slopen, functies wordt gevuld 
(“vergeven”) om maar op een zo laag mogelijk aantal toeristenplaatsen uit te komen. Men komt zo uit op 283 toeristenplaatsen (bezoekers Bad), waarmee 
verder gerekend is. 1292. Dit gaat allemaal over de Gevers Deynootweg, want met de verkeersregelaars wordt er tegenwoordig niet meer doorgelaten dan 
de parkeercapaciteit van het Zwarte Pad toelaat. 
 
En dan vervolgt de tekst met: Verder voorziet de parkeergarage in het vervangen van parkeerplaatsen voor o.a. bewoners en werknemers (98 + 39 = 137 
parkeerplaatsen) die worden opgeheven. Dit staat dan weer haaks op de reactie van de gemeente en wordt de reactie Imago ad 16 bevestigd, want deze 
bewoners en werknemers zijn van bestaande, niet te slopen, functies.  
 
In tegenstelling tot wat de gemeente stelt beschikken de meeste omwonenden, bewoners en ondernemers, juist niet over parkeergelegenheid op eigen 
terrein, maar zijn, zowel voor zichzelf als hun gasten, afhankelijk van openbare parkeerplaatsen. Nu al moeten omwonenden de eigen auto of die van hun 
gasten al vaak ver van hun woning of onderneming parkeren. 
 
Al met al:  

1) de gemeente kan niet aantonen, dat de opheffing van de 100 openbare parkeerplaatsen een gevolg is van het project vastgoedontwikkeling en 
onttrekt ten onrechte openbare parkeerplaatsen aan een gebied, dat op een sterk toenemend aantal dagen toch al een grote parkeerdruk kent.  

2) Door deze 100 plaatsen onterecht toe te wijzen aan de nieuwe garage, houdt men het aantal parkeerplaatsen, bestemd voor toeristen, (nu 283) 
kunstmatig laag. In feite blijven er 383 toeristenplaatsen beschikbaar. Deze extra 100 toeristenplaatsen leveren volgens de gehanteerde 
rekenmethode een extra ritproductie van 400mvt/dag aan nieuw verkeer, dat allemaal over de Gevers Deynootweg gaat, wanneer de 1-richting 
Zeekant uitsluitend toegankelijk wordt gemaakt voor bestemmingsverkeer (bewoners, gebruikers Palacegarage en bewonersgarage Zeekant 
103/104, gasten en leveranciers bewoners en ondernemingen langs de Zeekant en gebruikers van minder valide plaatsen).   

 18 In de berekening van de verkeerstoename zijn vergissingen 
gemaakt. Bovendien is uit de cijfers in de bij de ruimtelijke 
onderbouwing gevoegde rapporten een onjuiste conclusie 
getrokken, met name voor wat betreft het verkeer ter hoogte van 
het Carlton Beach hotel leidt dit tot een toename van 106% . 

ad 18. Wij kunnen de gestelde toename van 106% en de onderliggende berekening van 
betrokkene niet volgen. Er worden toenames in voertuigen op verschillende locaties 
bijeengebracht zonder een inzichtelijke onderbouwing. Onduidelijk is waarom de cijfers 
en rekenmethode in het rapport van Goudappel Coffeng d.d. 11 december 2017, niet 
correct en concludent zouden zijn. Voor zover betrokkene zich bij de berekening baseert 
op de afsluiting van de korte poot van de Zeekant, merken wij op dat deze afsluiting 
geen onderdeel uitmaakt van de onderhavige aanvraag; 

 Bezwaar Imago: 
De reactie van de gemeente getuigt niet van een serieuze lezing van de ingezonden zienswijzen, noch van kennis van de uitgebrachte onderzoeksrapporten. 
In de zienswijze van Imago worden op pag.  8 althans heel duidelijk de locaties aangegeven:  Als gevolg van de garage neemt de verkeersintensiteit op de 
Gevers Deynootweg tussen Zwolsestraat en Zwarte Pad toe van 5.966 naar 8.093, een toename van 36%. Met nog eens extra 400 wordt de toename 42%. 
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Voor de Gevers Deynootweg tussen Gevers Deynootweg en Zeekant (de korte poot) neemt de intensiteit toe van 2.225 naar 4.507, een toename van 89%. 
Met nog eens extra 400 wordt de toename zelfs 106%. De intensiteitcijfers van deze wegvakken staan gewoon in het akoestisch rapport van Wolf Dikken (zie 
ook de bij onze zienswijze gevoegde bijlage 4). De genoemde 400 mvt/etmaal extra zijn een gevolg van de onterecht als uitgangspunt genomen opheffing 
van de 100 openbare parkeerplaatsen. Niet op de afsluiting van de korte poot van de Zeekant. Als dat er ook nog eens bij betrokken wordt, zouden  er zelfs 
tenminste 800 mvt/etmaal extra over de Gevers Deynootweg (lang en kort) gaan, alleen al vanwege de omleiding van het inrijdend verkeer naar de 
Palacegarage met 200 parkeerplaatsen (Appendix, nr 6), overeenkomend met nog eens 400 extra mvt/etmaal (1-ri). De bewonersgarage van Zeekant 
103/104 is daar nog niet eens bij inbegrepen.  
Ook valt op, dat in bijlage 3 (ruimtelijke onderbouwing) van het besluit gesteld wordt, dat de verkeersgeneratie is bepaald op grond van ervaringsgegevens 
van de Gemeente Den Haag (Appendix, nr 6). Verzuimd wordt te vermelden, dat dat alleen geldt voor de situatie 2016 en de prognose 2026 zonder garage 
(autonoom). De verkeersgeneratie voor de situatie 2026 mét garage is berekend door het onderzoeksbureau  Anteagroup, dat deze berekening heeft 
uitgevoerd met de door initiatiefnemer en gemeente aangeleverde input aan uitgangspunten en richtlijnen. 

 20 In het rapport van Goudappel en Coffeng wordt 
op pagina 27 gesproken over een verdubbeling 
van de verkeersgeneratie. Dit is geen beperkte 
maar een grote verkeerstoename; 

ad 20. Onduidelijk is op welke passage van het 25 pagina’s tellende rapport van Goudappel Coffeng van 
11 december 2017 wordt gedoeld. Niet is te achterhalen of hier gesproken wordt over de totale 
verkeersgeneratie voor het bouwplan of voor een bepaald onderdeel. Ook is niet duidelijk of hier de 
verkeersgeneratie gelijk staat aan de verkeersintensiteit. Voorts is uit de zienswijze niet te achterhalen 
om welk weggedeelte het gaat. Wij zien geen reden om te twijfelen aan het rapport; 

 Bezwaar Imago: 
Goudappel en Coffeng is een gerenommeerd onderzoeksbureau. Maar als initiatiefnemer en gemeente onjuiste input geven, zijn ook de resultaten van een 
gerenommeerd bureau onjuist. Zie verder reactie ad 19.  

24 In het akoestisch onderzoek is onterecht gewerkt 
met een verdeling over dag, avond en nacht, 
behorend bij normaal woon-werkverkeer. In casu 
gaat het om een andere verdeling over dag en 
nacht; 

ad 24. Niet is onderbouwd dat het akoestisch rapport onzorgvuldig tot stand is gekomen en/of niet 
inzichtelijk of concludent zou zijn. Er is geen tegenrapport/contraexpertise overgelegd waaruit blijkt dat 
het gestelde in het onderzoek niet klopt. Gelet hierop mogen wij het besluit op dit onderzoek baseren. 
De enkele stelling dat de verdeling van het verkeer over dag en nacht anders is, maakt het voorgaande 
niet anders. 

  Bezwaar Imago: 
De reactie van de gemeente is een dooddoener. Alle onderzoeksrapporten wemelen van verwijzingen naar toeristen, recreatie, publiekstrekkers e.d. De 
gemeente wil het aantal bezoekers van Scheveningen verhogen van 14,5 miljoen nu naar 22 miljoen straks. Dat zijn geen bezoekers van werk en dat zijn ook 
geen bewoners. Men hoeft geen contraexpertise te overleggen om aan te tonen, dat we hier niet over woon-werkverkeer praten, maar over 
recreatieverkeer, dat niet het normale patroon van woon-werkverkeer volgt. Ook hier geldt dat op basis van onjuiste input ook een gerenommeerd bureau 
als Wolf Dikken onjuiste onderzoekresultaten levert.  
Mondeling heeft de afdeling Verkeer van de gemeente tijdens het overleg in de klankbordgroep aangegeven, dat het wel heel moeilijk is om een verdeling 
over de dag van recreatieverkeer aan te geven en dat daarvoor geen standaardverdeling bekend is. Scheveningen Bad is aangewezen als uitgaanskern met 
24-uurs horeca. Het moge duidelijk zijn, dat de bezoekers van Bad niet netjes in de woon-werk avondspits tussen 16.00 en 18.00 uur komen of gaan. Juist 's 
avonds en 's nachts zal het aandeel vertrekkende bezoekers hoger zijn dan in een normale woon-werksituatie. En zoals ook in het akoestisch rapport van 
Wolf Dikken wordt gemeld, worden de berekende geluidbelastingen in Lden verhoogd met straffactoren van 5, resp. 10 dB(A).   
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DEEL 2 Onderdelen zienswijze Imago, niet genoemd door de gemeente  
 
 

A (Pag. 2 zienswijze) Omdat het laatste deel van de Zeekant helt, is er daarom 
een sprong van het hoge dak naar het lage dak nodig. Overeengekomen is in 
2015 bij het opstellen van het Ruimtelijk kader, dat deze sprong ter hoogte 
van Zeekant 105A zal worden gesitueerd in rechte lijn zeewaarts. Op de 
plankaart is dit overduidelijk aangegeven. In de reeds gerealiseerde 
keerwand is deze locatie ook duidelijk te zien. Deze afspraak is niet 
nagekomen. Het hoge dak blijkt voor het deel van het complex aan de 
zeezijde doorgetrokken te zijn tot Zeekant 108. Zie bijlage 1. Dit in plaats van 
een recht doorlopende sprong over de gehele diepte van het complex, als 
aangegeven op de plankaart van het Ruimtelijk Kader (bijlage 2).   

Bezwaar  Imago: 
Afspraken dienen te worden nagekomen. Afwijking van afspraken dienen niet tot het 
allerlaatste moment verheimelijkt te worden. In de klankbordgroep heeft Imago talloze 
malen gevraagd om doorsneden, die echter steeds maar niet kwamen. 
In bijlage 1 en 2 bij de zienswijze is e.e.a. duidelijk weergegeven. 
De overeengekomen sprong van het hoge naar het lage dak moet ter plaatse van 
Zeekant105A komen. En in één rechte lijn zeewaarts verlopen als aangegeven op de 
plankaart in het Ruimtelijk Kader (zie verder bezwaar ad B). 

B In een brief van de wethouder aan een omwonende staat hierover: 
Gebouwhoogte van het nieuwe vastgoed 
In de Nota van Uitgangspunten Noordboulevard e.o. is ook aangegeven 
dat het uitzicht op zee van de achter het nieuw te realiseren vastgoed 
gelegen bebouwing gewaarborgd moet blijven. In het Ruimtelijk Kader 
Noordboulevard e.o. is daarom een aantal randvorwaarden vastgelegd 
waar de bebouwing aan moet voldoen. Eén van de randvoorwaarden is 
dat de hoogte van et gebouw de hoogte van de Zeekant volgt. Omdat 
het hoogteverschil tussen de Zeekant en de boulevard aan de zijde van 
het Strandhotel steeds kleiner wordt, is in het Ruimtelijk Kader 
aangegeven dat het gebouw in dit gedeelte in beperkte mate boven 
het maaiveld uit mag steken. Wel is aangegeven dat deze overgang 
tussen maaiveld en gebouw niet mag bestaan uit een harde keermuur, 
maar bijvoorbeeld door middel van een groen talud moet worden 
vormgegeven. Omdat het in pdracht van Strandweg B.V. opgestelde 
ontwerp voor het vastgoed voldoet aan deze randvoorwaarde, is de 
omgevingsvergunning inmiddels verleend. In het kader van de 
verlening van de omgevingvergunning is ook gereageerd op de door u 
ingediende zienswijze. 

Bezwaar Imago: 
Tijdens het overleg in de klankbordgroep over de opstelling van het Ruimtelijk Kader werd al 
heel snel duidelijk, dat de lengte van het gebouwdeel met het hoge dak, waarin zich de 3 
parkeerlagen bevonden langer was dan het hoge en vlakke deel van de Zeekant voor de 
Oranjeflats. Eerst heeft Imago geprobeerd om het gebouw meer zuidwaarts te schuiven, 
hetgeen ten koste zou gaan van het te realiseren Pierplein aan de zuidzijde. Dit stuitte op grote 
bezwaren van de gemeente. De consequentie was dat het hoge gebouwdeel zou oversteken 
over het hellende deel van de Zeekant, ongeveer vanaf Zeekant 103 tot aan 105. Om de 
bezwaren van Imago tegen een keerwand op dit stukje overstek weg te nemen, kwam de 
gemeente vervolgens met de oplossing  van een groene helling. Zie plaatje Appendix, nr.8. En 
verder liet de gemeente de maximumeis aan de gebouwhoogte voor het meest noordelijke 
gebouwdeel (waarin alleen de 1laags toegang en horeca, tussen 105 en 110A) vallen (Appendix 
nr. 9), zodat het dak van het noordelijke deel verder de Zeekant zou kunnen volgen. Imago blij, 
zodat zij in de klankbordgroep kon instemmen met het Ruimtelijk Kader. 
Voor de initiatiefnemer had dit echter wel consequenties.  
In de eerste plaats kosten het glooiende talud tussen Zeekant 103 en 105 hem parkeerplaatsen 
door het schuine dak. In de latere ontwerpfase heeft men echter het hele gebouw wat laten 
zakken, waardoor ook de hoogte van de keerwand  voor de omwonenden acceptabel werd en 
er geen schuindak op de bovenste parkeerlaag meer nodig was. 
In de tweede plaats zag hij toch liever grote hoogtes in de horecaunits in het noordelijke 
gebouwdeel dan het volgen van de helling van de Zeekant mogelijk maakte. Er zijn 
verschillende ontwerpen gemaakt, die echter door de gemeente, waaronder de Welstand 
steeds werden afgekeurd. Daarna bleef het lange tijd stil, ook al werden steeds door Imago 
doorsneden gevraagd, totdat helemaal op het eind (maart 2018)dan eindelijk bleek, dat het 
hoge dak gewoon was doorgetrokken tot aan Zeekant 108. 
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C (Pag3 zienswijze)Op de kruising Alkmaarsestraat-Gevers Deynootweg-Zwarte 
Pad leidt het heen en weer rijden van de economisch belangrijke touringcars 
tussen laad- en losplaats op de keerlus bij Carlton Beach en de wachtplaats 
op de tramkeerlus tot extra verstoring in de verkeersafwikkeling. 

Bezwaar Imago: 
De gemeente noemt het bezwaar in het geheel niet.  
Eén der uitgangspunten in de NvU is: Behoud van de laad- en losfunctie op de keerlus bij 

Carlton Beach voor touringcars. De toch al forse toename van het aantal kruisingen 
tussen het autoverkeer naar  Zwarte Pad en nieuwe garages met trams 1 en 9 en bus 21 
en 23 wordt nog eens extra belast door de touringcars die heen en weer rijden tussen de 
keerlussen bij Carlton Beach (in- en uitstaphalte) en Zwarte Pad (wachtplaats). 
Door het uitgangspunt voor de touringcars niet mee te nemen in de 
verkeerssimulaties is de verkeersafwikkeling te rooskleurig voorgesteld. 

D Cumulatieve effecten (pag 5 zienswijze) 

 De Knip is een essentieel onderdeel van het programma 
De Kust Gezond: aantrekkelijke doorgangen en meer 
ruimte voor voetgangers. Het gevolg van de Knip is dat 
er meer verkeer over de Gevers Deynootweg gaat 
rijden. De conclusie in de Mer-beoordeling, dat er geen 
cumulatieve effecten optreden, wanneer het plan 
Hommerson en het plan voor de buitenruimte in 
samenhang worden beschouwd, is dan ook onjuist. 

 Wat in het geheel niet in de berekeningen is (kon) 
worden opgenomen, is de komst van Legoland. Deze 
ontwikkeling is vergund met 350.000 bezoekers per jaar 
zonder de verplichting om hiervoor parkeerplaatsen op 
eigen terrein te realiseren. Waar ieder andere 
nieuwbouwonderneming wel moet voldoen aan de 
parkeernormen. Veel van dit bezoekersverkeer zal 
gebruik gaan maken van de nieuwe garage. Ook hier is 
sprake van cumulatieve effecten. 

Bezwaar Imago: 
Ook hierop reageert de gemeente niet. 
Als Delfland NEE zegt tegen de ongelijkvloerse kruising, blijft de noordelijke ingang er permanent en zit de 
buurt niet alleen met de al forse verkeerstoename als gevolg van dit project, maar ook nog eens met de 
omleiding van het Palaceverkeer (minimaal 400 mvt/dag, dagelijks verkeer), maar ook met de toename als 
gevolg van Legoland en wie weet welke andere verkeeraantrekkende ontwikkelingen in Bad nog meer.  
 
Voor het project Herontwikkeling Vitalizee is in december 2016 de Nota van Uitgangspunten en in februari 
2017 het projectdocument vastgesteld. Drie maanden na de vaststelling van het projectdocument 
Noordboulevard! 
In de m.e.r. beoordeling van het project Herontwikkeling Vitalizee van juni 2017 ( ook weer 3 maanden na 
die voor project Noordboulevard) blijkt, dat het bestaan van de Hommersongarage met noordelijke ingang 
voor het jaar 2027 is uitgesloten bij de beschouwing van cumulatieve gevolgen (Appendix, nr. 12). Men 
behoeft geen profeet te zijn om te kunnen voorspellen, dat in 2027 het grootste deel van de 
verkeersgeneratie van de Vitalizee-ontwikkeling (375 motorvoertuigbewegingen per gemiddelde weekdag) 
de route via de Gevers Deynootweg naar de dan bestaande Hommersongarage zal kiezen. Met nog weer 
effecten voor de verkeersafwikkeling, de stikstofdepositie Natura 2000 en de geluidbelasting op de Gevers 
Deynootweg. 
Aan burgers is niet meer uit te leggen, waarom in de m.e.r. beoordeling van project Noordboulevard onder 
par. 3.3. “Cumulatie met andere projecten”, nota bene opgesteld door hetzelfde onderzoeksbureau 
Anteagroup als die van Vitalizee, geen woord wordt gewijd aan deze in tijd vrijwel parallel lopende Vitalizee 
ontwikkeling. In par. 5 “Cumulatie effecten parkeergarage ……..” wordt uitsluitend de relatie gelegd met de 
herinrichting van de Noordboulevard (van Scheveningseslag tot Carlton Beach, dus incl. het stuk bij 
Vializee) onderzocht. De m.e.r. beoordeling van Vitalizee legt ook alleen maar deze relatie met de 
herinrichting van de hele Noordelijke boulevard. Beide projecten zijn onderdeel van het programma De 
Kust Gezond (Appendix, nr.13). Beide volgens planning zomer 2019 gereed. 
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E (Pag. 4 zienswijze) Op sommige plekken aan de Zeekant treedt een spectaculaire daling (qua geluid) op, 
als gevolg van de onterecht gehanteerde intensiteit van 0 aldaar.  
(Pag. 8 zienswijze) In de situatie met plan rijdt er geen enkele auto meer over de Zeekant. Intensiteit = o. 
(bijlage 4). Kennelijk heeft Antea het verkeer naar de Palacegarage met ca 200 plekken vergeten. 
Volgens de Anteagroup methode leveren 200 plekken een ritproductie van 800 auto’s/weekdag op, voor 
1-richting 400/dag. Er is nog een private parkeergarage op de Zeekant, maar we weten niet hoeveel 
parkeerplekken die heeft. Daarom is deze hier even buiten beschouwing gelaten, maar ook die 
gebruikers moeten over de Zeekant. 
(Pag. 9 zienswijze) Op de Zeekant ontstaat een spectaculaire afname. Geen wonder, want men had de 
intensiteit op de Zeekant op 0 gezet en het verkeer vanaf de Palacegarage gewoon vergeten. Voor 1-
richting voor alleen de Palacegarage met 200 plekken al 400 auto’s/dag. En dat is dagelijks verkeer. 

Bezwaar  Imago: 
Opvallend is, dat de gemeente niet ingaat op de andere 
geconstateerde fout in de gehanteerde verkeerscijfers, nl. de 
intensiteit van 0 op de Zeekant. In bijlage 3 (ruimtelijke 
onderbowing) bij het besluit stelt men zelf, dat er op de 
Zeekant wel bestemmingsverkeer blijft. De onjuiste 
intensiteit =0 leidt daarmee tot o.a. een spectaculaire daling 
van de geluidbelasting aldaar.  
Ook bestemmingsverkeer veroorzaakt geluid en 
stikstofdepositie. 

F (Pag 3/4 zienswijze) De Omgevingsdienst Haaglanden heeft in de Beschikking 
Natuurbeschermingswet van maart 2017 aangegeven, dat de opheffing van de 
parkeerplaatsen een gevolg is van het project en onderbouwt dat met een tekening van de 
architect van Hommerson uit februari 2015, toen de Knip nog volledig in de plannen zat 
(bijlage 3). Zonder Knip is ook de opheffing niet nodig.  Toen de tegenstrijdigheid werd ontdekt 
heeft de Omgevingsdienst nog gauw even de opheffing van de parkeerplaatsen als aanvullende 
voorwaarde opgenomen, om er achteraf een juridisch tintje aan te kunnen geven. Vreemd 
genoeg staan in het Definitief Ontwerp (DO) van de Noordboulevard vrijwel dezelfde 
parkeerplaatsen weer ingetekend, met uitzondering van een klein aantal plekken op de 
Zeekant voor de Oranjeflats. 
( Pag 6 zienswijze) Onbegrijpelijk daarom, dat de gemeente zelf geen bezwaar heeft gemaakt 
tegen deze aanvullende voorwaarde. 

Bezwaar Imago: 
Ook hierop reageert de gemeente niet. 
Het enige wat hierover in het besluit is opgenomen is de verwarrende 
tekst in de bijbehorende bijlage 3 (ruimtelijke onderbouwing) Zie het 
bezwaar van Imago ad  16 en 17. 
 
In het thans voorliggende DO staat een groot deel van de op te heffen 
parkeerplaatsen gewoon weer ingetekend. (Appendix, nr 11).  
MET Knip, dus omrijden via de Gevers Deynootweg van het inrijdend 
bestemmingsverkeer richting Zeekant lang en Palacegarage. En dus zijn 
er wel degelijk cumulatieve effecten: meer geluid, meer 
stikstofdepositie en meer kruisingen met het OV a.g.v. minimaal 400 
mvt per etmaal aan extra dagelijks verkeer over de Gevers 
Deynootweg en Zeekant lang. 

G (Pag. 6 zienswijze) Op de kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg wordt de 
opheffing van nog eens 23 plekken voorzien in verband met de mogelijke 
noodzaak tot aanpassing van het kruispunt.  
In de verkeersstudie komt op pag. 14+15 alleen de opheffing van de 23 
plekken aan bod als mogelijke maatregel, om tot de slotsom te komen: Enkel 
op de zeer drukke momenten (massale in- en uitstroom) bestaat het risico op 
hinder als gevolg van de aanwezige parkeerplaatsen. Alleen op die momenten 
heeft het opheffen een positief effect. Deze maatregel is echter niet van 
invloed op de cyclustijd en wachtrijlengtes in de varianten. Het draagt enkel 
bij aan het voorkomen van hinder bij het afrijden van het kruispunt. De 
vrijgekomen ruimte kan bijvoorbeeld worden ingevuld voor voetgangers. 
In de chaos bij die scenario’s een nutteloze maatregel dus. 

Bezwaar Imago: 
In bijlage 3 (ruimtelijke onderbouwing) bij het besluit (Appendix, nr 10) wordt ingegaan 
op de opheffing van parkeerplaatsen rond het kruispunt Gevers 
Deynootweg/Zwolsestraat.  
In de eerste plaats gaat het om 23 plaatsen, toch iets meer dan “enkele”. 
In de tweede plaats kwamen deze 23 plaatsen uit de tekening van de architect van 
Hommerson van februari 2015, toen het project een veel bredere scope had, waaronder 
de mogelijke aanpassing van dit kruispunt i.v.m. de nieuwe trams van lijn 1 en 9. 
In de derde plaats stelt het verkeersonderzoekop pag 14+15, dat de opheffing hiervan 
nauwelijks een positief effect heeft. Toch wordt dan in de conclusies van het 
verkeersrapport opgenomen(pag. 16): Om op drukke momenten verstoringen in de 
verkeersafwikkeling te beperken wordt voorgesteld enkele parkeerplaatsen rondom het 
kruispunt tussen de Gevers Deynootweg en Zwolsestraat op te heffen. 
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APPENDIX 

Nr 1a Uit: RIS 290041 Aanbiedingsbrief  aan Commissie Ruimte d.d. 21-12-2015 NvU en RK Noordboulevard 

In dit kader zijn de aandachtpunten van de klankbordgroep zoveel mogelijk meegenomen. Het concept 

ruimtelijk kader is de afgelopen weken besproken met de klankbordgroep. Enkele belangrijke 
aandachtspunten zijn op basis daarvan verder aangescherpt. Voornaamste aanpassingen betreffen de 

bouwhoogte van de nieuwbouw en de voorwaarden voor de verkeersafwikkeling.  

Met betrekking tot de bouwhoogte is in het ruimtelijk kader verduidelijkt dat de maximale bouwhoogte van de 
bovenkant van het groene dak aan moet sluiten op het hoogste maaiveldpeil van de Zeekant ter hoogte van de 

Oranjeflats. Tevens is duidelijker opgenomen dat de dakhoogte, waar het hoogtepeil van de Zeekant afloopt, 

dient te worden afgestemd op de zichtlijnen vanaf de Zeekant. Dit is opgenomen als regel voor de uitwerking 

van het bouwplan. 

Nr 1b Uit: RIS290041_bijlage collegebesluit Nota van Uitgangspunten Noordboulevard, pag.10 
Communicatie/ participatie  

Al snel na indiening van het beginselplan Hommerson is naar voren gekomen dat het ontwikkelde plan op een 
aantal bezwaren stuitte bij de directe omgeving. Gelet op de grote impact van het initiatief is na de bespreking 

van het initiatief in de raadscommissie een Werkgroep Noordelijke boulevard e.o, (inclusief verkeer) 

opgericht. Aan deze werkgroep nemen naast de gemeente en Hommerson vertegenwoordigers van bewoners 
en ondernemers deel. Bij de startbijeenkomst van de werkgroep is tevens een klankbordgroep opgericht voor 

het project Hommerson, waaraan naast gemeente en Hommerson ook een aantal direct betrokken 

belanghebbenden deelnemen. Vanaf begin 2015 is over de ontwikkeling van het plan Hommerson met de 

klankbordgroep Hommerson gesproken, terwijl over het vernieuwen van de boulevard in een grotere setting in 
het kader van de Kust Gezond is verder gesproken. Met de klankbordgroep Hommerson is afgestemd over het 

opgestelde Ruimtelijk kader Noordboulevard. Dit heeft er onder andere toe geleid dat:  

- De aanleg van een tunnel vanaf de Zwolsestraat naar de zuidzijde van de beoogde parkeergarage 

nadrukkelijk als optie wordt opengehouden totdat de uitkomsten van de aanvullende verkeersstudie bekend 
zijn.  

- Ten aanzien van de noordzijde van de Zeekant voor de daaraan gelegen horeca en woningen is geborgd dat 

de bebouwingshoogte van de nieuwbouw daar zodanig op de hoogte van de Zeekant wordt afgestemd dat het 

uitzicht op zee gewaarborgd blijft.  
- Het bouwblok voor het paviljoen op de boulevard zodanig is aangepast dat het een smal volume in maximaal 

2 lagen betreft, wat niet recht voor de bestaande bebouwing wordt gesitueerd.  

Er resteren wat betreft de klankbordgroep Hommerson nog diverse aandachtspunten ten aanzien van de op te 

stellen ontwerpen van zowel de bebouwing als de openbare ruimte. Het kader biedt echter voldoende ruimte 
en flexibiliteit om hier bij verdere uitwerking van de plannen met elkaar over in gesprek te gaan en deze 

punten nader uit te werken. De klankbordgroep kan na de genoemde wijzigingen instemmen met het 

opgestelde kader. 

Nr 2  Uit RIS290041_bijlage_Ruimtelijk_kader_Noordboulevard, pag. 24 
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Nr3 Uit: Verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor ten noorden van de pier ter hoogte van Zeekant 
91 tot en met 110A (project Noordboulevard), kenmerk 201705644/6698772, bijlage 3, pag.27 ev. 
 
Met behulp van de kengetallen uit de Haagse Nota Parkeernormen is de parkeerbehoefte per functie 
bepaald in de huidige en beoogde situatie. Hierdoor wordt duidelijk hoeveel parkeerplaatsen benodigd 
zijn om de parkeervraag van de toekomstige functies te faciliteren. 
Deze worden opgeheven als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. Hieruit blijkt dat in de huidige 
situatie reeds sprake is van een ondercapaciteit aan parkeerplaatsen. 
 
In de oorspronkelijke situatie was sprake van detailhandel (1200 m² bvo), horeca (2235 m² bvo) en 
leisure (540 m² bvo). Deze functies hadden conform de gemeentelijke parkeernormen een 
parkeerbehoefte van 167 parkeerplekken, waarvan 28 parkeerplekken voor de detailhandel, 112 
parkeerplekken voor de horeca en 27 parkeerplekken voor de leisure. Voor de betreffende functies 
waren in het plangebied er 173 parkeerplaatsen benodigd (ongeacht de overige bezoekers aan 
Scheveningen Bad). Ter plekke van het plangebied zijn er 137 parkeerplaatsen op maaiveld 
beschikbaar (aan de Gevers Deynootweg en aan de Zeekant), 39 parkeerplaatsen op eigen terrein die 
“werknemersplaatsen” worden genoemd en 98 betaalde parkeerplaatsen op de openbare straat, die 
“bewonersplaatsen” worden genoemd. Als gevolg van de sloop van deze functies komt deze volledige 
parkeerbehoefte te vervallen. 
 
De wijziging en uitbreiding aan functies leidt tot een toename in de parkeerbehoefte, zowel voor 
bezoekers als voor werknemers. In het bouwplan worden in totaal circa 700 parkeerplekken 
gerealiseerd. 254 van deze parkeerplekken is 'gereserveerd' voor het afdekken van de parkeerbehoefte 
van de in dit bouwplan te realiseren horeca en detailhandel. Naast deze plekken zijn ongeveer 100 
parkeerplekken bedoeld als compensatie voor parkeerplekken die in de openbare ruimte komen te 
vervallen. Het gaat dan om parkeerplekken langs de korte en lange zijde van de Zeekant en om 
parkeerplekken die op eigen terrein waren gelegen waar nu gebouwd gaat worden. Deze 
parkeerplekken kunnen als gevolg van de nieuwbouw niet gehandhaafd blijven. 
 
Per saldo zijn er circa 350 parkeerplekken van de 700 parkeerplekken vergeven. De overige 350 
parkeerplekken zijn niet gekoppeld zijn aan de parkeerbehoefte van een bouwprogramma (overmaat). 
Deze parkeerplekken kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden door strandbezoekers die normaal 
gesproken ergens anders zouden parkeren, zoals in de Parking Zwarte Pad of Parking Strand. 
 
Verder voorziet de parkeergarage in het vervangen van parkeerplaatsen voor o.a. bewoners en 
werknemers (98 + 39 = 137 parkeerplaatsen) die worden opgeheven. 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. 

 

Nr4 Uit: bijlage 10 toets nbwet parkeergarage en winkels horeca Noordboulevard Scheveningen, bijlage 1 
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Nr 5 Uit: RIS295696 VO Boulevard Midden en Noordboulevard en projectdocument Noordboulevard 
(commissiebrief), pag. 3 
 
Projectdocument Noordboulevard  
Het door het college vastgestelde projectdocument heeft alleen betrekking op het deelgebied Noordboulevard en 
omgeving in combinatie met de vastgoedontwikkeling Hommerson. Ook de doorsteken van de Gevers Deynootweg 
naar de boulevard maken geen deel uit van dit projectdocument en bijbehorende grondexploitatie. Dit onder andere 
vanwege het recent door het college aangekondigde separate project ter realisatie van een ongelijkvloerse kruising 
van de Gevers Deynootweg/Zwolsestraat. Wanneer deze ongelijkvloerse kruising wordt gerealiseerd, zal de 
maaiveldinrichting aan de zijde van Carlton Beach veranderen. De in- en uitrit van de parkeergarage zullen dan aan  
deze zijde verdwijnen. Ook de verbetering van de doorsteek tussen de Oranjeflats en Palace Promenade zal dan 
gelijktijdig met realisatie van de ongelijkvloerse kruising worden uitgevoerd (werk met werk). 
 

Nr 6 Uit: Verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor ten noorden van de pier ter hoogte van Zeekant 
91 tot en met 110A (project Noordboulevard), kenmerk 201705644/6698772, bijlage 3, pag.28  
 
Verkeer 
De verkeersgeneratie is bepaald op grond van ervaringsgegevens van de Gemeente Den Haag. Op basis van de 
functies en de parkeercapaciteit is gekeken naar het aantal verkeersbewegingen per weekdag van en naar de 
parkeerplaatsen in de huidige situatie. Hieruit blijkt dat in de huidige situatie de verkeersgeneratie voor de 
betreffende functies 1.104 mvt/etmaal bedraagt. 
Ook voor de beoogde situatie is op basis van de functies en de parkeercapaciteit gekeken naar het aantal 
verkeersbewegingen per weekdag van en naar de parkeergarage. In de beoogde situatie zal de verkeersgeneratie voor 
de betreffende functies 2.774 mvt/etmaal bedragen. 
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 het laatste stuk van deze 
paragraaf wordt nader ingegaan op de herverdeling van de verkeersstromen in de directe omgeving van de nieuwe 
parkeergarage. 
 
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. 
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 de toekomstige situatie (na eventuele realisatie van de nieuwe 
parkeergarage) zijn parkeerplaatsen 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. 
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Nr 7 Uit: bijlage 2 akoestisch onderzoek Noordboulevard Scheveningen, pag. 6 
 

De geluidbelasting Lden wordt bepaald op grond van de berekende gemiddelde A-gewogen geluidniveaus over de 

lange termijn van elke periode (dag, avond en nacht). Omdat geluid gedurende de avond- en de nachtperiode meer 

gehinderden oplevert dan overdag, wordt bij de bepaling van Lden meer gewicht gegeven aan de geluidbelasting 

gedurende de avond- en nachtperiode. De geluidbelasting wordt dan als volgt bepaald: 

Lden = 10 x log 1/24 x [12 x 10^ (Lday /10) + 4 x 10^( (Levening + 5)/10) + 8 x 10^( (Lnight + 10)/10)] 

 

Nr 8 Uit: RIS290041_bijlage_Ruimtelijk_kader_Noordboulevard, pag. 27 

 
Nr 9 Uit: concept Ruimtelijk Kader van 23-11-2015 en vastgesteld Ruimtelijk Kader december 2015, pag 25 

Concept RK van 23 november 2015 Definitief RK van december 2015 

2. Bouwhoogte: 
a. De minimale verdiepingshoogte van 
de commerciële ruimten aan de 
boulevard bedraagt 4,5 meter. 

 

2. Bouwhoogte: 
a. De minimale verdiepingshoogte van de commerciële 
ruimten aan de boulevard bedraagt 4,5 meter t.o.v. het 
niveau van de boulevard. In het noordelijke deel mag 
hiervan worden afgeweken, om de bouwhoogte af 
te stemmen op het uitzicht vanaf de Zeekant. 

b. De maximale bouwhoogte bedraagt 13 meter + 
NAP. Bij deze bouwhoogte sluit het dak van de 
nieuwbouw aan op het (hoogste) maaiveldpeil van 
de Zeekant ter hoogte van de Oranjeflats. 
 

b. De maximale bouwhoogte van de bovenkant van het 
groendak sluit gemiddeld aan op het (hoogste) maaiveldpeil 
van de Zeekant ter hoogte van de Oranjeflats. Incidenteel 
mogen de hoogste punten van het microreliëf 50 
cm uitsteken boven het maaiveld van de Zeekant (zie 
pagina 27). 

c. Daar waar het Zeekant in hoogtepeil 
afloopt, dient een zachte overgang te 
worden gemaakt tussen dak en Zeekant, 
bijvoorbeeld door het dak af te schuinen (geen 
keermuur). 

c. Daar waar het Zeekant in hoogtepeil afloopt, dient de 
dakhoogte te worden afgestemd op de zichtlijnen van de 
Zeekant. Tevens dient een zachte overgang te worden 
gemaakt tussen dak en Zeekant, bijvoorbeeld door het dak 
af te schuinen (geen keermuur). 

 

Nr 10 Uit bijlage 3 (ruimtelijke onderbouwing) bij de verleende vergunning, pag. 36: 
Met maatregelen, zoals het opheffen van enkele parkeerplaatsen rondom het kruispunt tussen de Gevers 
Deynootweg en de Zwolsestraat (zie figuur 5.1) 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. 
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Nr 11. Uit: Definitief ontwerp RO Noordboulevard. 

 

 

 

Nr 12. Uit: RIS298661_bijlage_1a_bijlagenrapport m.e.r. beordelingsnotitie Herontwikkeling Vitalizee 

NB. Voor de bepaling van de milieueffecten, zoals stikstofdepositie Natura 2000 en geluid, gaan alle 
onderzoeksrapporten uit van dezelfde berekende verkeersgeneratie door het project. Deze is het duidelijkst beschreven 
in Bijlage 1. Luchtkwaliteitonderzoek Vitalizee Scheveningen (Antea Group, 2017) 
 

3.2 Verkeersgeneratie 
Om de verkeergeneratie van de voorgenomen ontwikkeling te kunnen bepalen is deze opgesplitst in de 
verkeersgeneratie voor de binnenattractie en de verkeersgeneratie voor de horecafuncties. 
 
Verkeersgeneratie binnenattractie 

Verwacht wordt dat de binnenattractie ca. 350.000 bezoekers per jaar zal trekken. Het overgrote deel van de bezoekers 
aan de binnenattractie betreft bezoekers die vanwege het totaalconcept een bezoek brengen aan Scheveningen Bad. 
Ingeschat wordt dat zeker niet meer dan 1 op de 2 bezoekers als unieke bezoeker kan worden aangemerkt. De worst 
case benadering is dat 50% van 350.000 bezoekers, ofwel 175.000 bezoekers specifiek naar Scheveningen Bad komen 
vanwege de binnenattractie. 
Uitgangspunt is dat 50% van deze bezoekers per auto komen, de rest per openbaar vervoer, fiets en te voet en dat 
gemiddeld 2,5 personen de auto delen van en naar Scheveningen Bad (de doelgroep voor de binnenattractie is met 
name gezinnen). Dit leidt tot 70.000 extra verkeersbewegingen per jaar oftewel afgerond ca. 200 
motorvoertuigbewegingen per gemiddelde weekdag. 
 
Verkeersgeneratie horecafuncties 
De verkeersgeneratie van de te realiseren horecafuncties is bepaald op grond van ervaringsgegevens van de gemeente 
Den Haag. Dit met name omdat vanwege de ligging van deze functies aan de kust er geen sprake is van een cirkelvormig 
“voedingsgebied” en er sprake is van combinatiebezoek. In bijlage 1 van de m.e.r.-beoordelingsnotitie is de 
verkeersgeneratie nader uitgewerkt. De horecafuncties (2.300 m2) leiden tot ca. 175 motorvoertuigbewegingen 
per gemiddelde weekdag. 
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Totale verkeergeneratie en verkeersafwikkeling 

In totaal zal het project naar verwachting (200 + 175 =) 375 motorvoertuigbewegingen per gemiddelde weekdag 
genereren. Hiervan is 3% zwaar vrachtverkeer en 1% middelzwaar vrachtverkeer. 
 

3.3 In het onderzoek betrokken wegvakken 
In de berekening is rekening gehouden met alle wegen waarop sprake is van een relevante wijziging van het verkeer als 
gevolg van het project. Het verkeer van en naar de projectlocatie zal gebruik maken van 
bestaande parkeervoorzieningen in Scheveningen Bad. De extra verkeersbewegingen van en naar 
de parkeervoorzieningen Scheveningen Bad wikkelen zich hoofdzakelijk af via de 
Gevers Deynootweg/Kurhausweg/Nieuwe Parklaan en de Zwolsestraat / Alkemadelaan (zie figuur 3.1).  
Uitgegaan wordt van 20% van het extra verkeer via de Gevers Deynootweg/Kurhausweg/Nieuwe Parklaan en 80% van 
het verkeer via de Zwolsestraat/Alkemadelaan. Dit resulteert in 300 extra verkeersbewegingen per etmaal via de route 
Zwolsestraat/Van Alkemadelaan en 75 extra verkeersbewegingen per etmaal via de route 
Gevers Deynootweg/Kurhausweg/Nieuwe Parklaan. 
 

 

Figuur 3.1: Beschouwde wegvakken 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3.4 Verkeersgegevens en weg- en omgevingskenmerken 
De verkeersgegevens voor 2017 en 2027 autonoom zijn aangeleverd door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de 
gemeente Den Haag. Het gaat om de intensiteiten op een jaargemiddelde weekdag en de verdeling licht, middelzwaar 
en zwaar verkeer. Voor het verkrijgen van de projectsituatie zijn de toenames in de verkeersintensiteiten ten gevolge 
van het project opgeteld bij de etmaalintensiteiten voor de referentiesituatie in 2017 en 2027. In tabel 3.1 is een 
overzicht gegeven van de etmaalintensiteiten op de wegvakken die betrokken zijn in dit luchtkwaliteitonderzoek. 
 
Tabel 3.1: Etmaalintensiteiten (mvt/etmaal) 

Wegvak 2017 2017 2027 2027 

  Autonome 
situatie 

Project 
situatie 

Autonome 
situatie 

Project 
situatie 

Van Alkemadelaan tussen Pompstation en Stevinstraat 12554 12854 13350 13650 

Zwolsestraat tussen Stevinstraat en Harstenhoekweg 9112 9412 9698 9998 

Zwolsestraat tussen Harstenhoekweg Gevers Deynootweg 7117 7417 7574 7874 

Gevers Deynootweg tussen Zwolsestraat en Kurhausweg 8490 8790 9016 9316 

Gevers Deynootweg tussen Kurhausweg en Rotterdamsestraat 12405 12780 13195 13570 

Kurhausweg tussen Gevers Deynootweg en Nieuwe Parklaan 9416 9491 9993 10068 
Nieuwe Parklaan tussen Stevinstraat en Kurhausweg 6479 6554 6895 6970 

 

Uit: RIS298661_bijlage_1_Aanmeldingsnotitie m.e.r. beoordeling Herontwikkeling Vitalizee (d.d. 7-6-2017) 
 

2.5 Cumulatie met andere projecten PAG. 20 
 
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: 
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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. Ter hoogte van de projectlocatie is dus alleen sprake van een 
herbestrating. Dit zal de leefomgevingskwaliteit en ruimtelijke kwaliteit van de Noordboulevard in cumulatie met 
de herontwikkeling van Vitalizee verbeteren. 
 
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. 
 

Nr. 13. Uit: website gemeente 
 

De projecten van De Kust Gezond 
Er is een aantal projecten dat er voor zorgt dat Scheveningen Bad binnen afzienbare tijd weer de uitstraling 
heeft van vroeger maar dan in een modern jasje. De nieuwe door De Solà-Moralés ontworpen boulevard is 
het voorbeeld van de uitstraling die de gemeente nastreeft. De 1e projecten zijn in 2015 gestart. In 2020 
moeten alle projecten klaar zijn. 

Projecten die op dit moment in voorbereiding of uitvoering zijn 

Onder andere: 

 Herinrichting van de Noordboulevard  

 Nieuwbouwontwikkelingen Hommerson 

 Ongelijkvloerse kruising voor Scheveningen Bad 

 Opknapbeurt omgeving Kurhaus 

 Ontwikkeling van het Legoland Discovery Centre en horecagelegenheden 

 Verbeteren bereikbaarheid en toegankelijkheid Morales boulevard 

 Herinrichting van de Middenboulevard  

 Herinrichting Gevers Deynootweg Zuid in verband met aanpassing Lijn 1 

 

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/gebiedsontwikkeling-scheveningen-bad/noordboulevard-wordt-volledig-vernieuwd-.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/gebiedsontwikkeling-scheveningen-bad/ontwikkelingen-nieuwbouw-hommerson-aan-noordboulevard.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/gebiedsontwikkeling-scheveningen-bad/kruising-scheveningen-bad-wordt-ongelijkvloers.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/gebiedsontwikkeling-scheveningen-bad/omgeving-kurhaus-krijgt-opknapbeurt.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/gebiedsontwikkeling-scheveningen-bad/ontwikkeling-legoland-discovery-centre-.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/gebiedsontwikkeling-scheveningen-bad/verbetering-morales-boulevard.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/gebiedsontwikkeling-scheveningen-bad/middenboulevard-krijgt-allure-terug.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/gebiedsontwikkeling-scheveningen-bad/vernieuwing-rails-tramlijn-1-op-gevers-deynootweg.htm

