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Rechtbank 's-Gravenhage  
Sector bestuursrecht - Team administratie 1 - Vakgroep C  
t.a.v. mw. AJ.M. Hermes  
Postbus 20302  
2500 EH Den Haag 
 
Uw ref.: zaaknummer SGR 18/ 3775 WABOA V50  
Datum:  22 november 2019  
Betreft: Zienswijze Imago Noordboulevard op herstelpunt gemeente n.a.v. de tussenuitspraak 

beroep project Noordboulevard d.d. 18 juli 2019 
 
 
 
Geachte mevrouw Hermes, 
 
In reactie op uw brief van 25 oktober jl., waarin u ons gelegenheid geeft binnen 4 weken te reageren op de 
reactie van de gemeente over het herstelpunt, kenmerk 201705644-Noordboulevard, door u ontvangen op 
18 oktober 2019, treft u hierbij aan de zienswijze van Imago Noordboulevard. 
 
In de tussenuitspraak d.d. 18 juli geeft de rechtbank onder punt 9.4. aan, dat verweerder in haar 
verweerschrift uitgaat van minder dan 137 op te heffen parkeerplaatsen met als gevolg een andere 
capaciteitsverdeling in de garage dan die, waarmee in de rapporten gerekend is en dat dit, de 
berekeningsmethode van Anthea Group in bijlage 1 van de Natuurtoets volgend, mogelijke consequenties 
heeft voor het aantal verkeersbewegingen en daarmee voor de berekende milieueffecten.  
 
De gemeente geeft in haar “herstelbrief” aan voornemens te zijn geweest het door de Omgevingsdienst 
Haaglanden gestelde voorschrift in de beschikking Natuurbeschermingswet van 10 maart 2017 te negeren, 
maar nu op grond van de tussenuitspraak toch alle 137 parkeerplaatsen te gaan opheffen, zodat op papier 
weer alles conform de in de rapporten gehanteerde uitgangspunten zou zijn.  
 
We zijn enigszins verbijsterd over de mededeling dat een gemeente in het kader van een andere, volgens de 
rechtbank niet gerelateerde omgevingsvergunning (tussenuitspraak punt 7.2) voornemens is een voorschrift 
uit de beschikking van Gedeputeerde Staten bij de onderhavige vergunning naast zich neer kan leggen. Maar 
we hebben vanaf 2015 al niets begrepen van de totstandkoming van en besluitvorming over deze hele 
opheffingsactie. De motivatie van de rechtbank hierover in de punten 8.6 en 10.2 van de tussenuitspraak 
kunnen we niet goed volgen. Nergens, in geen enkel onderliggend rapport staat de noodzaak daartoe 
onderbouwd. Ook in de “herstelbrief” staat alleen dat het moet van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). 
Het feit dat het bedoelde voorschrift van de ODH op de volslagen misvatting berust, dat de 137 plaatsen weg 
moesten vanwege de bouw en het gebruik van de parkeergarage, lichten we hierna toe. 
 
Onder punt 6.5 van de tussenuitspraak stelt de rechtbank: “Niet in geschil is dat de onderzoeksbureaus 
Antea Group, Wolf+Dikken adviseurs en Goudappel Coffeng als deskundigen kunnen worden aangemerkt. 
Vooropgesteld wordt dat indien uit een advies van een deskundige op objectieve en onpartijdige wijze blijkt 
welke feiten en omstandigheden aan de conclusies ten grondslag zijn gelegd en deze conclusies niet 
onbegrijpelijk zijn, het bestuursorgaan volgens vaste jurisprudentie bij het nemen van een besluit als in 
geschil van dat advies mag uitgaan, tenzij er concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of 
volledigheid ervan naar voren zijn gebracht (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 20 maart 2019; 
ECLI:NL:RVS:2019:870)”. 
 
Imago Noordboulevard heeft noch in haar zienswijzen, noch in haar beroepschrift, noch in haar reacties op 
verweerschriften de deskundigheid van genoemde bureaus in twijfel getrokken en doet dat ook nu niet. Wel 
heeft Imago daarin concrete aanknopingspunten aangegeven voor haar twijfels aan de juistheid of 
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volledigheid van het door de gemeente genomen besluit, die kort samengevat neerkomen op de uitdrukking 
“garbage in, garbage out”.  
Ofwel: het uitgangspunt, waarmee de bureaus begin 2016 door de opdrachtgever Hommerson aan het 
rekenen zijn gegaan, blijkt niet overeen te stemmen met de feiten en omstandigheden van het project, 
waarvoor de onderhavige omgevingsvergunning is verstrekt. 
 
Voor een goed begrip van deze stellingname is de zienswijze als volgt opgebouwd: 
1. Ontstaansgeschiedenis 
2. De milieueffecten 
3. Procesvervolg 
4. De Natuurtoets 
5. De parkeerdruk 
6. Samenvatting en conclusies 
7. Verzoek aan de rechtbank 
 
1. Ontstaansgeschiedenis 
December 2015 werd het Ruimtelijk Kader Noordboulevard vastgesteld met een 3-ledig plan Hommerson: 
– De bouw van een winkel-/horecacomplex met garage (garagecomplex), 
– Een paviljoen en  
– Het afgraven en verbreden van de korte Zeekant (de zgn. Knip) om er een voetgangersgebied van te 

maken met zicht op zee vanaf de Zwolsestraat. 
Plus de verlegging van de boulevard, opdrachtgever gemeente. 
 
Voor de realisatie van het 3-ledige plan Hommerson waren de volgende ingrepen voorzien: 
– Door de Knip zou de lange Zeekant 2-richtingen moeten worden (voor auto’s onoverbrugbaar 

hoogteverschil tussen het korte en lange Zeekant) vanwege de bewonersgarages van de Palaceflats en 
Zeekant 103/104. Vanwege het te smalle profiel moesten daarvoor 65 openbare parkeerplaatsen op de 
Zeekant en nog 10 op de Gevers Deynootweg wijken. 

– Een mogelijke reconstructie van het kruispunt Zwolsestraat/ Gevers Deynootweg als gevolg van de 
opwaardering van lijn 1 en 9 tot Randstadrailniveau in combinatie met plan Hommerson, waarvoor 23 
parkeerplaatsen op straat moesten wijken. 

– Op het dak van de te slopen gebouwen lag een parkeerdek met 39 plekken, verhuurd aan bedrijven uit 
de buurt, waaronder de hotels aan de Zeekant.  

Tezamen 137 plekken op te heffen als gevolg van het 3-ledige plan Hommerson. 

 

Daarom geeft Hommerson begin 2016 opdracht aan een aantal onderzoekbureaus1 om de milieueffecten te 

berekenen van zijn plan, bestaande uit 3-delen, een winkel-/horecacomplex met garage (700 pp), een 

paviljoen en de Knip, en bij de berekeningen uit te gaan van de opheffing van 137 gespecificeerde 

parkeerplaatsen (Fig. 2.1 uit bijlage 1 bij Verkeersstudie): 

– 39 op eigen terrein van Hommerson, op het dak van de te slopen gebouwen 

– 98 openbare parkeerplaatsen op grond van de gemeente, waarvan: 

o 65 op de Zeekant en 10 op de korte Gevers Deynootweg, als gevolg van de Knip en het 2 richtingen 

worden van de lange Zeekant voor het verkeer naar de bewonersparkeergarages 

o 23 op de kruising Zwolsestraat/ Gevers Deynootweg in verband met de mogelijk noodzakelijke 

reconstructie ervan 

 

De 98 straatparkeerplaatsen vormen ca. 10% van de parkeercapaciteit, bruikbaar voor vergunninghouders 

binnen een straal van 500m uit de Nota Parkeernormen rond de Oranjeflats. 

 
1 Eerst aan Goudappel en Coffeng voor een verkeersstudie, zie bijlage 1 bij als bijlage 1 bij het rapport "Analyse verkeerskundige 
effecten realisatie parkeergarage". In de eerste helft van 2016 moeten ook de andere bureaus hun opdracht hebben ontvangen, 
gezien de genoemde opleverdata. 
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De 98 straatplaatsen worden hoofdzakelijk gebruikt door buurtbewoners en -ondernemers met een 

parkeervergunning. 

Voor de locatie en het gebruik van de op te heffen plaatsen, zie bijlage A 

➢ Bewoners en ondernemers met parkeervergunning zullen nooit in een dure garagegaan staan, maar 
elders in de buurt op straat. 

➢ De kortparkeerplaatsen liggen allemaal pal naast de Palacepromenade (winkelgebied). Redelijkerwijs 
mag verondersteld worden, dat de meeste gebruikers daarvan ook niet in de verder weg gelegen garage 
gaan staan, maar elders in de buurt. 

 
Dat de bureaus het 3-ledige plan Hommerson onderzochten en niet alleen het garagecomplex valt te lezen in 

hun aangeleverde rapporten bij de vergunningsaanvraag van 25 maart 2017, veelal in de inleiding en/of 

afbeeldingen/tabellen, zoals:  

1. Bijlage 10 Toets Natuurbeschermingswet d.d. 21-9-2016 (processtuk D18), zie par. 1.2 pag.2/3 (paviljoen 
en afsluiting Zeekant)  

2. Bijlage 3 Luchtkwaliteitsonderzoek d.d. 7-3-2017, (processtuk D10), zie par. 1, pag. 1 (paviljoen) en 
par.3.2, pag.5 (afsluiten Zeekant) 

3. Bijlage 2 Akoestisch onderzoek in het kader van de m.e.r. beoordeling d.d.13-12-2916 (processtuk D 7), 
pag. 9, (afsluiting Zeekant) 

4. Bijlage 9 Watertoets/ Analyse waterkeringstechnische effecten d.d. 3-3-2017(processtuk D16), zie par. 
2.6 op pag. 28 (paviljoen) en par. 2.8 op pag.30, fig. 2-26 (afgraving). 

5. Aanmeldingsnotitie m.e.r. beoordeling d.d. 16-3-2017 (processtuk D8), zie par. 1.1, pag.1 (paviljoen) 
6. Bijlage 1 Analyse verkeerskundige effecten etc. d.d. 14-10-2016*, pag. 2 van bijlage 1 in tabel 2.1 incl. 

aantal m2 bvo paviljoen en afsluiting Zeekant. (*Processtuk D2 met dezelfde naam is later gedateerd, in de resultaten 

noch conclusies is er iets gewijzigd). 
 
Ook Fig. 4.3 op pag.31 van de m.e.r. beoordelingsnotitie bevestigt dit, zie bijlage B. Zowel het paviljoen als 
de Knip (een trap tussen de korte en de lange Zeekant) zijn duidelijk zichtbaar, evenals de noordelijke ingang.  
Aan de Knip is de opheffing van 75 parkeerplaatsen gekoppeld, 14 op de korte Zeekant (voetgangersgebied), 

51 op de lange Zeekant en 10 korte Gevers Deynootweg (2-richtingen). 

 

M.b.t. de gehanteerde verkeersgegevens melden de bureaus ad 2 en 3, dat de toe- en afnames op de 

beschouwde wegvakken ten gevolge van het plan zijn ontleend aan het rapport ad 1, waarin door Antea met 

behulp van de in bijlage 1 van haar rapport opgenomen normen en kengetallen de parkeerbehoefte en 

verkeersintensiteiten voor de toekomstige met garage zijn berekend. De huidige intensiteiten zijn 

aangeleverd door de gemeente (Verkeersmodel). 

 

2. De milieueffecten 
De milieueffecten van de garage zijn bepaald door het verschil te berekenen tussen bestaand verkeer 

(verkeer, dat er nu ook al rijdt) en het verkeer, dat er straks gaat rijden na realisatie van de garage. Het 

verschil wordt nieuw verkeer genoemd. Het verkeer naar en van de 137 plaatsen is bestaand verkeer. 

Wanneer (een deel van) de voor bestaand verkeer bestemde garagecapaciteit niet gebruikt gaat worden 

blijft er meer ruimte over voor nieuw verkeer, i.c. bezoekers Bad, en worden daarmee de milieueffecten 

ernstiger. 

 

De onderzoeken naar stikstofdepositie en geluidhinder leverden resultaten op, die tegen de maximaal 

toelaatbare normen aanschuren: 

– Geluid: 

o De intensiteit op de Gevers Deynootweg neemt toe met 44% op het lange deel en 102% op het korte 

deel. 
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o Verschillende woningen met een berekende geluidbelasting van 66 á 67 dB(A), waar in de wet 

geluidhinder 68 dB(A) als de uiterst toelaatbare waarde wordt genoemd. De gezondheidsscore (GES) 

blijft weliswaar 6 (14-21% ernstig gehinderden), maar het percentage ernstig gehinderden gaat 

daarmee wel omhoog; 

– Stikstofdepositie: een berekende toename van de depositie van + 2,97 mol/ha/jaar, waar de maximale 

norm voor ontwikkelruimte volgens de PAS 3 mol/ha/jaar is. 

➢ Alleen met de maatregel om bewoners en ondernemers met vergunning toch tegen hoge kosten te 

dwingen om zich van de straat naar de nieuwe garage te verplaatsen, lukt het op papier om de nieuwe 

garage te vullen met zoveel bestaand verkeer, dat de milieueffecten geluid en stikstofdepositie als 

gevolg van het nieuwe verkeer (“bezoekers Bad”) de maximale normen net niet overschrijden. 

 

3. Procesvervolg 
In de loop van 2016 gaat het planologisch-juridisch echter mis. Het samenhangende totaalplan 

Noordboulevard uit het Ruimtelijk Kader wordt in diverse stukjes opgeknipt met ieder een eigen 

planologische procedure en tijdpad: 

– De garage met winkels en horeca apart, als eerste in de vergunningprocedure. 

– De Knip verschoven naar het plan herinrichting boulevard en later gekoppeld aan het nieuwe onderdeel 

van De Kust Gezond, de ongelijkvloerse kruising; er ontstaan tegenstrijdigheden over de intensiteiten op 

de Zeekant. 

– Het paviljoen apart; wel wordt bij de parkeergarage alvast de ca. 1100 m2 bvo daarvan meegenomen 
voor de berekeningen van verkeersintensiteiten en parkeerbehoefte, welke later ook tegenstrijdigheden 
opleveren. 

– De verlegging en herinrichting boulevard apart, waar eveneens tegenstrijdigheden ontstaan. 

– De reconstructie van de kruising blijkt niet nodig. 

Maar aan de Knip en de reconstructie zaten wel 75, resp. 23 op te heffen plaatsen vast, samen 98! 

 

Het 3-ledige plan Hommerson is zo eind 2016 beperkt tot alleen het garagecomplex (met 700 pp) met 

aanliggende winkels en horeca. Ook bleek de reconstructie van het kruispunt niet nodig. 

➢ Met dit opknippen had de door Hommerson geformuleerde opdracht aan de onderzoeksbureaus, 

inclusief de opheffing van 137 parkeerplaatsen, ook gewijzigd moeten worden, aangezien de opheffing 

van de 98 openbare parkeerplaatsen gekoppeld waren aan de Knip (75), resp. de reconstructie van het 

kruispunt (23), die uit het plan zijn verdwenen.  

➢ Bij de toetsing van de aanvraag op volledigheid en juistheid is door de gemeente niet onderkend, dat de 

beperking van de onderzoekscope tot alleen het garagecomplex gevolgen had voor de aangeleverde 

onderzoeksresultaten, gebaseerd op een plan met een veel bredere scope, nl inclusief paviljoen en Knip. 

Daardoor is verzuimd aanvullend onderzoek, c.q. herberekeningen te eisen van Hommerson naar de 

gevolgen van die beperking. 

➢ De onderbouwende rapporten blijven zoals ze zijn, de berekeningen worden niet aangepast. 

 

Daardoor zijn er nogal wat tegenstrijdigheden te vinden in de rapporten. Hierop wordt in de volgende 

paragraaf ingegaan. 

 

Op 8 november 2016 krijgt Imago bericht, dat de ongelijkvloerse kruising is opgenomen in het programma 
De Kust Gezond. In het bericht erkent de wethouder de problemen, die een noordelijke ontsluiting met zich 
meebrengt voor het OV, fietsers en voetgangers en benadrukt ook het toeristische karakter. (Bijlage C) 
 

4. De Natuurtoets 
De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) motiveert in haar beschikking Natuurbeschermingswet (1) de 
afwijzing van de zienswijze van Imago Noordboulevard als volgt: “De in de natuurtoets uitgevoerde 
berekeningen zijn gebaseerd op de direct uit het project voortvloeiende veranderingen. [..] Langs de Zeekant 



5 
l 

zullen als gevolg van de aanleg van de parkeergarage 65 parkeerplaatsen verdwijnen en als gevolg daarvan 
ook het daarmee gerelateerde parkeerverkeer en het zoekverkeer”. 
Over het huidige gebruik van deze plaatsen in dezelfde beschikking ad 1 stelt de ODH: “De kreten 
"bewonersabonnementen" en "verdwijnende parkeerplaatsen bewoners" hebben niet specifiek betrekking op 
voor bewoners bestemde parkeerplaatsen, maar staan symbool voor openbare parkeerplaatsen die door 
iedereen gebruikt kunnen worden (maar in de praktijk voornamelijk door bewoners gebruikt worden)”. 
 
Door een door Imago gemaakte vormfout met de ondertekening van haar beroepschrift tegen de 
beschikking Natuurbeschermingswet worden de ondertekenaars (de kerngroep van Imago, die deelneemt 
aan de klankbordgroep plan Hommerson) als natuurlijke personen aangemerkt en niet ontvankelijk 
verklaard. (Uitspraak d.d. 9-2-2018, zaaknummer SGR 17/3074 NATUUR V271, overwegingen bij punt 10). 
Daardoor wordt haar bezwaar inhoudelijk niet behandeld.  
➢ Er is geen hoger beroep ingesteld, als gevolg van haar op dat moment al bekende boulevardtekeningen 

met de weer teruggebrachte plaatsen.  
➢ In de klankbordgroep Hommerson, waaraan vanaf begin 2015 gemeente, Hommerson en een kerngroep 

van Imago Noordboulevard deelnemen is tot en met de publicatie van de aanvraag in maart 2017 nooit 

iets verteld over de opheffing van de 98 straatplaatsen.  

➢ Voor de opheffing van de 98 parkeerplaatsen op straat is noch in 2016 noch later ooit een 

verkeersbesluit genomen, noch zijn de gevolgen voor de parkeerdruk in de buurt onderzocht. 

 

Uit de natuurtoets komt de verwarring als gevolg van het planologische knipwerk samen in de berekeningen 

van de parkeerbehoefte en de verkeersintensiteiten op 

– De Zeekant 

– Het paviljoen 

– De verlegging van de boulevard 

 

Antea heeft ten behoeve van de Natuurtoets de intensiteiten berekend voor de situatie met plan. Deze 

berekende intensiteiten zijn door alle bureaus gebruikt voor de berekening van de milieueffecten. Het meest 

handzame overzicht van de resultaten van Antea voor de Natuurtoets is te vinden in het 

Luchtkwaliteitsonderzoek, zie bijlage D. 

 

De Zeekant 

In de intensiteitsberekeningen van Antea voor de Natuurtoets is voor de Zeekant een intensiteit = 0 
berekend, waarmee alle milieueffecten zijn doorgerekend. Voor 2016 is door DSO een intensiteit van 
453/dag opgegeven (uit verkeersmodel Haaglanden).  
 
De m.e.r.-beoordelingsnotitie (5) vat de uitkomsten van de rapporten 1 t/m 4 en 6 samen, maar preciseert in 
de tekst en figuren 3.7 en 3.8 de huidige en toekomstige rijroutes over de Zeekant. 
➢ In de tussenuitspraak ad 8.6 stelt de rechtbank vast, dat er verkeer op de Zeekant blijft rijden, daarbij 

verwijzend naar figuur 3.8 van de m.e.r.notitie (bijlage D). Dit stemt niet overeen met de in de 
onderzoeken gehanteerde intensiteit = 0 op de Zeekant. 

 
In alle rapporten wordt maar steeds het parkeer- en zoekverkeer benadrukt, dat over de Zeekant zou rijden 
en straks verdwijnt als de straat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer en er alleen nog 
bestemmingsverkeer naar de bewonersgarage rijdt. 
 
Met de Antea-methode heeft Imago berekend wat de intensiteit dan nog zou zijn.  
De Palacegarage heeft ca. 200 plekken, die van Zeekant 103/104 ca. 20. Aangezien er wel verkeer naar de 
bewonersgarages blijft rijden op de Zeekant volgens de m.e.r.-notitie, heeft Imago met de Anteamethode de 
ritproductie ervan berekend. Voor 1 parkeerplaats bewoners ontstaan 4 ritten per gemiddelde weekdag bij 
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een 2-richtingen weg, voor een 1-richtingweg de helft. Dus leveren de bewonersgarages een gemiddelde 
ritproductie op van 220 x 2 = 440 per dag. DSO gaf een huidige weekdagintensiteit van 453/dag op. 
➢ Er is dus nauwelijks sprake van parkeer- en zoekverkeer op de Zeekant, zoals steeds in de rapporten 

wordt herhaald. (Ook met Knip zal verkeer blijven rijden op de lange Zeekant, dan 2-richtingen → 880 
mvt/dag). 

➢ Er blijft verkeer op de Zeekant rijden en het levert een uitstoot aan geluid en stikstof op, die niet in de 
rapporten is meegenomen. 

 

➢ Omdat de intensiteiten op de Zeekant wel al zijn meegenomen in de effectberekeningen (alleen andere 

route en bestaand verkeer) veranderen de milieueffecten niet. 

 

Het paviljoen 

In het Projectdocument (RIS295698) staat op pag. 8 t.a.v. plan Hommerson: 
Programma  
Het beoogde programma bestaat uit retail, horeca, parkeergarage en de herinrichting van de buitenruimte. 
Deze is op basis van de verdere uitwerking die sinds het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten heeft 
plaatsgevonden als volgt:  

• Horecalunits 4260 m² BVO  

• Winkelunits 724 m² BVO  

• Ondersteunende ruimtes 960 m² BVO  

• Paviljoen 1.100 m² BVO  

• Parkeerplaatsen gebouwd verdiept 20.450 m² BVO, 700 stuks  

• Buitenruimte boulevard 23.060 m²  
Alleen de horeca- en winkelunits en het paviljoen behoren tot de m2 bvo, waarvoor met behulp van de 

parkeernormen de parkeerbehoefte wordt berekend en vervolgens de ritproductie.  

 

Uit de (onherroepelijk) vastgestelde vergunning blijkt, dat de bestemming horeca is. 

 

T.b.v. de Natuurtoets voor het garagecomplex is gerekend met 6066 m2 bvo, waarvan 4182 m2 horeca en 

1884 m2 detailhandel. 

Het paviljoen omvat nu volgens de beschikking (pag.5 ruimtelijke onderbouwing): 755 begane grond en 354 

op de 1e verdieping, samen 1109 m2 bvo. (De kelderruimte van 229m2 is ondersteunende ruimte). Wanneer 

dit wordt afgetrokken van de m2 detailhandel is het aantal m2 bvo waarmee in de natuurtoets gerekend had 

moeten worden: 

• Horecalunits 5291 m² BVO  

• Winkelunits 775 m² BVO  
Hetgeen aardig overeenstemt met de opgave in het projectdocument en de tekeningen. 

➢ Het lijkt erop, dat in de vergunning voor de parkeergarage het paviljoen met bestemming detailhandel is 

doorgerekend, maar bij de vergunningverlening van het paviljoen de bestemming is gewijzigd in horeca, 

zonder dat rekening is gehouden met de gevolgen voor de berekende intensiteiten. 

 

We hebben na de behandeling van het beroep op 6 juni deze bestemmingswijziging doorgerekend op zijn 

consequenties. In bijlage E is het resultaat opgenomen. Wat blijkt? 

➢ Met handhaving van het aandeel “bezoekers Bad” (283) en een marginaal kleinere totaal ritproductie in 

de beoogde situatie (2692 i.p.v. 2744) hoeven er slechts 70 in plaats van 100 bewonersplaatsen te 

worden opgeheven. Het verschil met de referentiesituatie is licht minder, dus de milieueffecten ook iets. 

Het verschil zit in het feit, dat er verschil is tussen een “horecaplaats” en een “detailhandelplaats”. 

 

De verlegging van de boulevard 
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Eind 2016 komt RIS295697, bijlage VO Noordboulevard, Middenboulevard en Kurhaus, d.d. 16-11-2016 in de 
gemeenteraad, waarin bijgaande afbeelding (bijlage F) is opgenomen. Met noordelijke ontsluiting en de 
Knip. 
 

De onderbouwing van de vergunning van de boulevard bestaat grotendeels uit de rapporten, gemaakt voor 

de onderhavige vergunning, waaronder de Watertoets (B4) en de m.e.r. beoordelingsnotitie (5). De laatste 

een samenvatting zijnde van alle rapporten rond het garagecomplex. 

 

Tot grote opluchting van de buurt komen de straatparkeerplaatsen grotendeels weer terug, ca 80 van de 98. 

Voor de bouw van de keerwand voor de garage moesten er 18 ter hoogte van de Oranjeflats weg en voor de 

sloop van de gebouwen 39 op het dak, wat acceptabel was voor de buurt, al was het effect wel merkbaar. 

 

In het verweerschrift van de gemeente van 18 maart komt de gemeente in bijlage 2 naar aanleiding van het 

VO Noordboulevard met een eigen cijferopstelling en plaatje, uitkomend op 81 op te heffen plaatsen. Niet 

alleen qua totaal, maar ook qua locatie en aantallen zijn er verschillen zie bijlage A. In de toelichting wordt 

aangegeven dat er van deze 81 plaatsen 28 pas komen te vervallen met de besluitvorming omtrent de 

ongelijkvloerse kruising2.  

Ter hoogte van de Oranjeflats komen 22 parkeerplaatsen te vervallen en er vallen 37 op het dak van de te 

slopen gebouwen. 

Bij de ontwerpbeschikking van 20 juni 2018 voor de boulevard zit een afbeelding als weergegeven in bijlage 

G, van de eindsituatie met zuidelijke ontsluiting. De parkeerplaatsen op de Zeekant en korte Gevers 

Deynootweg zijn duidelijk zichtbaar. (Er is eenzelfde afbeelding van de tussenfase met noordelijke ingang in 

ons bezit op A0 formaat en beschikbaar indien gewenst.) 

 

In de cijferopstelling voor het VO ontbreken de 23 plaatsen rond het kruispunt geheel. 

Logisch, want volgens de verkeersstudie (6) en -later in het verweerschrift ook bevestigd- blijkt de opheffing 
van de 23 plaatsen rond het kruispunt Zwolsestraat/Gevers Deynootweg verkeerstechnisch niet nodig. Ze 
veroorzaken volgens Goudappel en Coffeng alleen wat hinder, wanneer het in Bad toch al een chaos is (pag. 
21 verweerschrift3 en pag.15 Verkeersstudie: Enkel op de zeer drukke momenten (massale in- en uitstroom) 
bestaat het risico op hinder als gevolg van de aanwezige parkeerplaatsen. (De opheffing is ook niet nodig 
gebleken voor de opwaardering van lijn 9 en 1). De opheffing komt pas aan de orde bij de realisatie van de 
ongelijkvloerse kruising. 
➢ De gemeente toont ook zelf aan, dat de opheffing van alle plaatsen voor zowel de bouw als het gebruik 

van de garage onnodig was. 

➢ Zonder ongelijkvloerse kruising hoeven er volgens de gemeente slechts 59 plaatsen van de 81 te 

verdwijnen, waarvan 22 op straat. 

 

5. De parkeerdruk 
In haar herstelbrief stelt de gemeente vast, dat zij bevoegd is en het derhalve in haar macht heeft om 

openbare parkeerplaatsen te verwijderen. Het is echter Hommerson, die besloten heeft om openbare 

parkeerplaatsen te verwijderen. 

➢ Een private ondernemer besluit 98 openbare parkeerplaatsen op straat op te heffen voor de realisatie 

van een eigen (3-ledig) plan en de gebruikers ervan, vooral bewoners en ondernemers met een 

 
2 In het plan ongelijkvloerse kruising wordt het wegvak van de korte Zeekant afgegraven en tot voetgangersgebied gemaakt Door het 
afgraven wordt het hoogteverschil tussen de korte en de lange Zeekant te groot voor auto’s om te overbruggen. De Knip dus. Onder 
het voetgangersgebied loopt de tunnel naar de zuidelijke ontsluiting van de garage. 
3 Pag. 21 onderaan, reactie Goudappel en Coffeng: Het effect van het opheffen van 23 parkeerplaatsen rondom het kruispunt is 

daardoor alleen merkbaar op (zeer) drukke momenten, als er wel sprake is van hinder door een in en/of uit parkerend voertuig. 

Omdat de hinder losstaat van het verkeerslicht heeft deze maatregel, zoals gesteld, inderdaad geen effect op de regeling van het 

verkeerslicht zelf. De bereikbaarheid van de wegvakken wordt enkel vergroot. 
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parkeervergunning, te dwingen tegen substantieel hogere (abonnements)kosten in de nieuwe garage te 

gaan staan. 

 

Het lijkt de buurt, dat voor een gemeentelijk besluit tot het verwijderen van een substantieel aantal 

openbare parkeerplaatsen primair een onderzoek nodig is naar de gevolgen voor de omgeving ervan.  

➢ Noch in de aanloop naar de bouw van de garage (de opheffing was tenslotte nodig voor de bouw!), noch 

later heeft de gemeente ooit enig besluit tot opheffing van openbare parkeerplaatsen aan de buurt 

medegedeeld.  

➢ De gemeente heeft van Hommerson geen onderzoek cf. de adviezen van het CROW geëist naar de 

gevolgen van het opheffen van 98 openbare parkeerplaatsen voor een woonbuurt met een zwaar 

toeristisch karakter. Gevolgen zoals de bereikbaarheid van woningen en ondernemingen en de 

parkeerdruk in de buurt.  

Pas op 25 september 2019 horen we in de commissie Ruimte van de wethouder, dat het heel goed is dat er 

in dit stuk stad parkeerplaatsen verdwijnen ten gunste van groen en andere elementen uit De Kust Gezond.  

➢ Op de gespecificeerde plekken komt geen groen, noch komt er extra ruimte voor voetgangers en 

fietsers. De mogelijkheden daarvoor komen pas bij de realisatie van de ongelijkvloerse kruising. 

 

De buurt waarvoor Imago zich inspant beslaat ongeveer 
hetzelfde gebied als rood gearceerd aangegeven in bijlagen 5 
en 6 van de “herstelbrief”.  
De buurt kenmerkt zich als een gebied met een zwaar 
toeristisch karakter, waar veel gewoond wordt. En is daarmee 
niet een gewone woonwijk4. Met het programma De Kust 
Gezond wil de gemeente het toerisme nog meer bevorderen. 
 
Het CROW, het nationale kenniscentrum voor verkeer, vervoer 
en Infrastructuur, stelt t.a.v. parkeerdrukonderzoeken, dat de onderzoeksperiode (mede) bepaald moet 
worden door het type gebied of het type functie(s) waarvan de parkeervraag moet worden gemeten. En 
adviseert om te zoeken naar de periode waarbinnen de parkeervraag maximaal is om zo te komen tot een 
representatief en objectief beeld van de parkeersituatie. Het is gebruikelijk, dat CROW-adviezen worden 
gevolgd. Ook de verkeersstudie verwijst naar het CROW. 
 
Het strandseizoen duurt ca. 8 maanden, van maart tot oktober. Het hele jaar door maken toeristen in de 
weekenden een uitstapje naar zee. In de voor- en najaarsvakantie organiseren de ondernemers extra 
activiteiten. De gemeente stimuleert het toerisme, het doel van het programma De Kust Gezond. Dan 
stroomt de kuststrook vaak vol met dagjesmensen. En die staan ook op straat. Na twee uur komt de 
volgende en dat gaat de hele dag en avond zo door. De Scheveningers moeten maar ergens in het achterland 
hun auto kwijt zien te raken.  
Ofwel: Scheveningers in de kuststrook moeten hun auto elders of tegen hoge kosten in dure garages ergens 
ver weg parkeren, terwijl toeristen tegen betaling voor hun deur op straat staan. Het straattarief 
omhooggooien helpt niet, want de garage-exploitanten volgen onmiddellijk, waarover de gemeente geen 
zeggenschap heeft. En het zal nog jaren duren voor de toeristen allemaal met de fiets of OV komen.  
➢ Al die tijd zit de kuststrook met de bereikbaarheids- en parkeerproblemen. 
 

Pas in 2018 voert de gemeente parkeerdruktellingen uit: 

– Woensdag 12 september: in de nacht, max. temperatuur 16,5, bewolkt, neerslag 1,4 mm* 
– Donderdag 13 september: namiddag 16-00-19.00 uur, max. temperatuur 18,5, zonnig, droog 
– Woensdag 7 maart: in de nacht, max. temperatuur 8,9, bewolkt, vrijwel droog 

 
4 Nota van uitgangspunten: De Noordboulevard is onderdeel van het sfeergebied Scheveningen Bad en kenmerkt zich door het 

grootschaligere vertier rond de Pier en Kurhaus als toeristisch- en uitgaansgebied. Activiteiten die hierbij horen, zijn uitgaan, 
verblijven, evenementen, shoppen en attracties.  
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* KNMI; Hoek van Holland 

Niet bepaald toeristische dagen en tijdstippen. 
 

En, als ware Scheveningen Bad een gewone woonwijk, berekent ze ten behoeve van het herstelpunt 

vervolgens de parkeerdruk in het geval de 137 plaatsen zijn verdwenen. Resultaat, een parkeerdruk van 83% 

(overdag) en 88%, resp. 89% (beiden ’s nachts). Het zware toeristische karakter van de buurt wordt echter 

geheel buiten beschouwing gelaten.  

➢ Door het toeristische karakter van deze woonbuurt buiten beschouwing te laten negeert de gemeente 

het CROW-advies, dat er ook geteld moet worden in een periode waarbinnen de parkeervraag maximaal 

is om zo te komen tot een representatief en objectief beeld van de parkeersituatie. Het is gebruikelijk 

dat overheden CROW-adviezen volgen. 

➢ Als het parkeerdrukonderzoek volgens het CROW-advies was uitgevoerd, zal met aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid de parkeerdruk (ver) boven de 90% uitkomen. 

 

 

6. Samenvatting en conclusies 
In de tussenuitspraak stelt de rechtbank bij punt 8.6 vast, dat het vervallen van de parkeerplaatsen 
samenhangt met de bouw van de garage.  
De garage is gereed en in gebruik. Hiervoor is de opheffing van slechts 57 parkeerplaatsen noodzakelijk 

gebleken, 39 op eigen terrein en 18 op de lange Zeekant. Ook de gemeente toont aan, dat volledige 

opheffing niet noodzakelijk was voor de bouw van de garage. 

▪ Voor de bouw van de garage, noch het gebruik van de garage is de volledige opheffing noodzakelijk 
gebleken. De genoemde samenhang is er niet. 

▪ In geen enkel rapport in opdracht van Hommerson of in enig besluit van de gemeente is de opheffing 

van de 98, gespecificeerde openbare parkeerplaatsen aangetoond of onderbouwd. 

Hommerson geeft opdracht tot de realisatie van een eigen (3-ledig) plan cf. het vastgesteld Ruimtelijk Kader 

Noordboulevard, waarvoor 39 parkeerplaatsen op eigen terrein en 98 openbare parkeerplaatsen op straat 

zullen moeten verdwijnen. In de overtuiging, dat de opheffing van 137 parkeerplaatsen nodig is voor de 

bouw en het gebruik van het garagecomplex, voegt de Omgevingsdienst Haaglanden in de Beschikking 

Natuurbeschermingswet een extra voorschrift hierover toe. 

▪ Anders dan in de tussenuitspraak onder punt 10.2 gesteld is de opheffing van de 137 plaatsen een 

integraal onderdeel van het project en daarmee van de onderhavige vergunning. 

▪ Noch in de aanloop naar de bouw van de garage, noch later heeft de gemeente ooit enig besluit tot 

opheffing van openbare parkeerplaatsen aan de buurt medegedeeld.  

▪ Bij de toetsing van de vergunningaanvraag voor alleen het garagecomplex onderkent de gemeente de 

gevolgen van de planologisch-juridische gevolgen voor de onderzoeksresultaten niet. 

▪ De gemeente verzuimt aanvullend onderzoek, c.q. herberekeningen te eisen van Hommerson naar de 

gevolgen van de beperking van het totale project Noordboulevard tot alleen het garagecomplex. 

▪ Voor de opheffing van de 98 parkeerplaatsen op straat is noch in 2016 noch later ooit een 

verkeersbesluit genomen, noch zijn de gevolgen voor de parkeerdruk in de buurt onderzocht. 

 

Alle door Imago Noordboulevard bij gemeente, Omgevingsdienst Haaglanden en rechtbank ingediende 
bezwaren tegen de volledige opheffing van de 137 parkeerplaatsen vinden hun oorsprong in bovenstaand 
feitenrelaas.  
▪ In de klankbordgroep Hommerson, waaraan naast Hommerson ook de gemeente en een kerngroep van 

Imago deelnamen, is de opheffing van 137 plaatsen voor de buurt angstvallig geheimgehouden tot het 

niet meer kon, namelijk bij de vergunningaanvraag in maart 2017.  

▪ In de reacties van de instanties zijn noch de feiten, noch de door Imago daaruit gemaakte 

gevolgtrekkingen, ooit op inhoud weerlegd, meestal genegeerd, gewoon weggewuifd of verkeerd 

samengevat.  



10 
l 

 
Alle rapporten onder de vergunning zijn gebaseerd op het oorspronkelijke 3-ledige plan Hommerson en zijn 
qua resultaten onveranderd toegevoegd aan de omgevingsvergunning voor alleen het garagecomplex. 
Inmiddels is ook de vergunning voor het paviljoen verleend, is de Knip gekoppeld aan (maar niet afhankelijk 
van) de ongelijkvloers kruising en is het Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting van de buitenruimte 
vastgesteld. De rapporten voor het garagecomplex worden ook als onderbouwingen voor het paviljoen en de 
buitenruimte toegevoegd. 
Door lopende de rit het project Noordboulevard in planologisch-juridische stukjes te knippen zijn er nogal wat 
tegenstrijdigheden in de rapporten te vinden. Imago heeft een aantal van deze tegenstrijdigheden 
doorgerekend op hun potentiële gevolgen: 
– Het verschil in de verkeersintensiteit op de Zeekant tussen wat in de Natuurtoets is berekend (= 0) en waar 

de m.e.r. beoordelingsnotitie wordt gesteld (er blijft verkeer rijden op de Zeekant). Omdat het bestaand 
verkeer is en onderdeel van de in de rapporten gebruikte intensiteiten, alleen een andere route rijdt, zijn 
de eventuele gevolgen voor de milieueffecten als verwaarloosbaar in te schatten. 

– Bij het definitieve besluit voor het paviljoen lijkt het aantal m2 BVO van bestemming gewisseld te zijn, van 
detailhandel naar horeca. Bij de toetsing is het gevolg daarvan niet in beschouwing genomen. De 
doorrekening van Imago levert op dat met behoud van het aantal “bezoekers Bad” en zelfs een iets lagere 
ritproductie er maar 70 i.p.v. 100 “bewonersplaatsen” hoeven te worden opgeheven, om dezelfde (zelfs 
iets gunstigere) omvang van de milieueffecten te bereiken. 

– Bij de buitenruimte is er verschil van inzicht over de noodzaak van opheffing van parkeerplaatsen tussen 
het garagecomplex en het VO. 

 

▪ De tegenstrijdigheden zorgen voor verwarring, doen het vertrouwen van de buurt in de gemeente geen 

goed, maar leveren naar inschatting van Imago verwaarloosbare potentiële wijzigingen in de 

onderzoeksresultaten op, gezien de marginale wijzigingen in de verkeersintensiteiten die ten grondslag 

liggen aan de effectberekeningen. 

▪ In geval van een groot integraal plan is extra oplettendheid bij de toetsing van de onderdelen een 

vereiste. 

 

De parkeerdruk als gevolg van de opheffing van 137 parkeerplaatsen, hoofdzakelijk in gebruik bij bewoners 

en ondernemers uit de buurt is door de gemeente ten behoeve van de herstelbrief (eindelijk) berekend op 

niet bepaald toeristische momenten en weersomstandigheden, als ware de buurt een gewone woonwijk.  

Zelfs dan ligt de parkeerdruk al vrij hoog, 83-89%, 90% is de norm. 

▪ Het zware toeristische karakter is volledig buiten beschouwing gebleven, waarmee de gemeente het 

CROW-advies om ten behoeve een representatief en objectief parkeerbeeld ook te tellen, wanneer de 

parkeerdruk maximaal is, vrij ongebruikelijk, naast zich neerlegt. 

 

De wethouder heeft de buurt steeds voorgehouden, dat het woon- en leefmilieu, c.q. de leefbaarheid van de 

buurt niet mag verslechteren.  

▪ Niet alleen krijgt de buurt als gevolg van het project extra geluid en het Natura 2000 gebied extra stikstof 

te verwerken tot aan de grens van het toelaatbare, maar krijgt de buurt ook nog extra parkeerdruk te 

verwerken als gevolg van de, ook volgens de gemeente, volstrekt nodeloze opheffing van een zeer 

substantieel aantal parkeerplaatsen.  

 

Gebruikers met een vergunning zullen echt niet in de garage gaan staan, maar elders in de buurt. 
(bewonersvergunning €60/jaar, abonnement in garage €1500-2000/jaar). De kortparkeerplaatsen liggen pal 
naast de Palacepromenade (winkelgebied). Ook de gebruikers, klanten en leveranciers zullen niet in de 
garage gaan staan, maar elders in de buurt. 
▪ Daardoor zal de parkeerdruk in de buurt toenemen. 

▪ Daarmee is de opheffing van 98 parkeerplaatsen alleen maar een papieren oplossing. In werkelijkheid 

komt er meer “vreemd” verkeer dan berekend naar de garage en worden de milieueffecten groter. 
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▪ Hoofdconclusie: Daarom kon en kan Imago Noordboulevard niet anders dan concluderen, dat het 
krampachtig vasthouden aan de opheffing van alle 137 plaatsen geen andere bedoeling heeft/ heeft 
gehad dan het vullen van de garage met bestaand verkeer van bewoners en ondernemers, zodat men 
net onder de maximaal toelaatbare ontwikkelingsruimte voor de stikstofdepositie van de PAS (3 
mol/ha/jaar) en de max. geluidnorm van 68 dB(A) kon blijven. Tijdens de berekeningen van de 
stikstofdepositie (de eerste doorrekening was al in juli 2016) moet al gebleken zijn, dat de garage te 
groot was en er meer bestaand verkeer in moest. 

 

In tegenstelling tot hetgeen de gemeente vermeldt in haar herstelbrief zijn er wel vragen gesteld door de 
commissie op 25 september en door de wethouder beantwoord door te verwijzen naar de brief (RIS 
303569), die als bijlage 1 bij de herstelbrief is gevoegd. Als argumenten geeft hij dan aan, dat het voor dit 
stuk stad heel erg goed is dat er meer parkeerplaatsen verdwijnen, zodat er meer ruimte overblijft voor 
groen en andere elementen uit de Kust Gezond. Wel zal tegelijkertijd de parkeerdruk gemonitord blijven 
worden, want bewoners moeten een plek kunnen vinden in de buurt om te kunnen parkeren, voor zover ze 
niet overstappen op de fiets of het excellente OV. (Het overstappen op de fiets of het OV zegt alleen iets 
over het rijden, niet over het autobezit. Meer met de fiets of OV betekent in de meeste gevallen langer 
parkeren van de eigen auto). 
▪ Na boze reacties op de brief aan de omwonenden (bijlage 2 herstelbrief) van buurtbewoners in de media 

hebben meerdere fracties deze weer ter bespreking geagendeerd op de vergadering van de Commissie 
Ruimte van 20 november. Door een grote uitloop van een ander agendapunt is in overleg besloten de 
behandeling te verschuiven naar 4 december. 

 
De gemeente beroept zich in de brief op allerlei onherroepelijk geworden vergunningen, die voor de 
Natuurbeschermingswet, de buitenruimte Noordboulevard en het paviljoen. In alle toetsingstrajecten is 
sprake geweest van onoplettendheid, geheimzinnigheid in de klankbordgroep en gesleep met 
basisgegevens, beginnend bij de misvatting van de ODH, dat de opheffing van de 137 plaatsen voor de bouw 
en het gebruik van de garage nodig was.  
▪ De daardoor niet kloppende teksten en afbeeldingen in de rapporten brengt ons tot de conclusie, dat 

het uitgangspunt, waarmee de bureaus begin 2016 door de opdrachtgever Hommerson aan het rekenen 
zijn gegaan, niet overeenstemmen met de feiten en omstandigheden van het project, waarvoor de 
onderhavige omgevingsvergunning is verstrekt. 

 
7. Verzoek aan de rechtbank 
 
Het aantal parkeerplaatsen, algemeen bruikbaar voor vergunninghouders is gestaag afgenomen, door 
ORAC’s en een toenemend aantal uitsluitend voor elektrische auto’s gereserveerde plaatsen. Het 
parkeerregime is een paar jaar geleden gewijzigd: het vergunning gebied 43 (kuststrook) wordt 
samengevoegd met gebied 09 (achterland), de parkeerduur gaat van een half uur naar 1 uur, met een 
maximale verlenging van1 uur en bewoners uit het achterland (en hun bezoekers) mogen op hun vergunning 
nu ook in de kuststrook staan, waar dat vroeger niet mocht. 
 
De vernietiging van de omgevingsvergunning zou een ramp betekenen: voor de buurt, die nog weer jaren 
met een bouwput blijft zitten, voor de hotels, die hun gasten nog langer uitzicht op een bouwproject moeten 
bieden, voor de ondernemers die al zo lang wachten om de nieuwe horeca en winkels te kunnen betrekken, 
evenals de exploitanten van de strandtenten en kiosken. Ook voor de initiatiefnemer, die met een bijna 
gereed complex blijft zitten en de (prachtige) garage zou moeten sluiten en de gemeente, die haar ambities 
met dit deel van de boulevard in rook ziet opgaan. 
 
Voor de buurt zit het springende punt in de omvang en de specificatie van de op te heffen parkeerplekken. 
Vastgesteld is, dat de opheffing niet nodig is voor de bouw en het gebruik van de garage. 
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Het springende punt rond de omgevingsvergunning zit in de verdeling van de parkeercapaciteit in de nieuwe 
garage over bestaand verkeer versus “bezoekers Bad”, op basis waarvan de milieueffecten nog net onder de 
norm blijven.  
 
Er moet een “gat” van ca. 80 plaatsen in de garage voor bestaande verkeer worden gevuld, om de opheffing 
van de gespecificeerde parkeerplaatsen te voorkomen. 
Of een gat van 70 -18 = 52, wanneer de rechtbank de berekening in bijlage E en daaraan verbonden 
conclusie van Imago voldoende vertrouwt. 
 
Om het gat aan bestaand verkeer in de garage te vullen met bestaand verkeer, om zo de berekende 
milieueffecten ook in werkelijkheid te kunnen handhaven heeft Imago Noordboulevard hiervoor een drietal 
alternatieve mogelijkheden bedacht. 
 
Want de herstelmaatregel van de gemeente is alleen een oplossing op papier, bewoners, ondernemers en 
gaan echt niet in de garage staan, evenmin als kort parkerende klanten/leveranciers. Dus blijft er meer 
ruimte in de garage voor bezoekers Bad en dus meer milieueffecten. 
 
Alternatieven 
 
Vrijwel direct realiseerbaar: 
In de berekende intensiteiten zit namelijk bestaand verkeer, dat nu op straat parkeert, al dan niet met 
vergunning. Een beperking van de parkeerduur tot een half uur werkt ontmoedigend is onze ervaring uit het 
verleden. 
 
Alternatief 1. Terug naar het oude parkeerregime voor de kuststrook (voorkeursvariant) 
Het oude parkeerregime bestond uit: 

• Een afgesplitst vergunningsgebied Kuststrook (oranje deel in bijlage H) 

• Met een maximale parkeerduur van een half uur en een maximale verlenging van een half uur; 

• Bewoners en bezoekers van bewoners uit het achterland (blauwe deel bijlage H) mogen niet in de 
kuststrook parkeren op hun vergunning, bewoners en bezoekers van bewoners in de kuststrook mogen 
dat wel in het achterland van vergunningsgebied 43. 

• Voor bedrijven en hotels zijn de regels niet gewijzigd. 
Voor het gebied Zwolsestraat-Zeekant-Gevers Deynootweg-Alkmaarse straat-Groningsstraat.5  
De gespecificeerde parkeerplaatsen kunnen dan gewoon blijven tot de ongelijkvloerse kruising is 
gerealiseerd. 
 
Daardoor zal het aandeel bestaand verkeer in de garage toenemen, zodat het “gat” in de garage wordt 
opgevuld.  
 

 
Op iets langere termijn realiseerbaar:  
Door straatparkeerplaatsen in een bepaald gebied uitsluitend te reserveren voor gebruik door bewoners, 
bezoekers van bewoners en ondernemers/werknemers uit dat gebied in het bezit van een 
parkeervergunning, is er uitzicht voor bewoners en ondernemers om ook op de drukke dagen ergens in de 
buurt van eigen woning of bedrijf te kunnen parkeren.  
 
Alternatief 2. Exclusief gebruik straatparkeerplaatsen op de Zeekant, de korte Gevers Deynootweg en de 
zeezijde van de lange Gevers Deynootweg, incl. het parkeerterrein voor de Oranjeflats. 
 

 
5 Of dit moet worden uitgebreid naar de hele kuststrook is punt van nader overleg met de andere kuststrookbewoners en -
ondernemers. 
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In combinatie met alternatief 1 is dat meteen ook een structurele oplossing voor de situatie met 
ongelijkvloerse kruising, waarvoor vrijwel alle plaatsen moeten wijken. Ook voorkomt de combinatie een 
waterbedeffect in vergunninggebied 43. 
 
De reden voor de iets langere termijn is dat het betaald parkeren in Den Haag een belastingmaatregel is, 
waardoor een exclusieve bestemming van openbare straat moeilijk ligt. Er is echter nog wel wat tijd voor de 
ongelijkvloerse kruising er is. 
 
De compensatie van de vervallen plaatsen aan de buurt is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De 
initiatiefnemer heeft immers in goed vertrouwen op het Ruimtelijk Kader en veel overleg met de gemeente 
zijn opdracht gegeven aan de bureaus en is daarop nooit teruggefloten. 
 
Alternatief 3. In de nieuwe garage worden 98 plaatsen gehuurd door de gemeente, waarvan de bewoners, 
bezoekers van bewoners en ondernemers in het gebied Alkmaarsestraat, Groningsestrat, Zwolsestraat, 
Zeekant, Gevers Deynootweg met hun parkeervergunning gratis mogen staan. 
 
Dit heeft zeker niet onze voorkeur, omdat de eigen auto zo dicht mogelijk bij de woning vele malen prettiger 
is. 
 
 
Verzoek 
Imago verzoekt de rechtbank: 

• Het door de gemeente aangedragen herstelpunt te verwerpen,  

• De vergunning niet te vernietigen, maar  

• Daaraan het hiervoor gepresenteerde alternatief 1 als voorwaarde aan de vergunningverlening te 
verbinden. 

 
 
 
Hoogachtend,  
Namens Imago Noordboulevard  
 
Ir. A.G. de Vries, secretaris/coördinator  
 
Correspondentieadres: 
Zeekant 100E  
2586 JG Den Haag  
agdevries000@ziggo.nl 

 

 

mailto:agdevries000@ziggo.nl
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Bijlage A 

 
 

In het rapport "Analyse verkeerskundige effecten realisatie parkeergarage" van Goudappel en Coffeng zijn 
deze 137 als volgt opgebouwd: 

 
 
Deze staan meer gedetailleerd ook zo opgenomen in het 
rapport “Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling 
Parkeergarage en winkels/horeca Noordboulevard 
Scheveningen” van 16 maart 2017 op pag. 17, fig. 3.6 
In tabel: 
Fig. 
2.1 
uit 

bijlage 1 bij Verkeersstudie 
 
 
Feit J1 In het verweerschrift van de gemeente van 18 maart komt de gemeente in bijlage 2 naar aanleiding 
van het VO Noordboulevard met een eigen cijferopstelling en plaatje, uitkomend op 81 op te heffen 
plaatsen, als volgt verdeeld:  

 
 
En 
geeft 
in de 

toelichting op pag. 20/21 daarbij aan: 
“In feite komen 'slechts' 14 parkeerplaatsen langs de korte kant van de Gevers Deynootweg (zie E), die in de 
huidige situatie te gebruiken zijn door parkeervergunninghouders, te vervallen. Alsmede de 14 
parkeerplaatsen langs de korte zijde van de Zeekant (A). Zoals vermeld, komen die parkeerplaatsen naar 
verwachting echter pas te vervallen met de besluitvorming omtrent de ongelijkvloerse kruising. Ter plaatse 
van de lange zijde van de Zeekant ter hoogte van de Oranjeflats komen 22 parkeerplaatsen te vervallen (B), 
maar die zijn in de bestaande situatie al niet bestemd voor parkeervergunninghouders”. 
 
1. De gemeente toont ook zelf aan, dat de opheffing van alle plaatsen voor zowel de bouw als het gebruik 

van de garage onnodig was. In haar verweerschrift van 18 maart 2019 komt ze met een eigen 
cijferopstelling, die afwijkt van de in de rapporten gebruikte locaties. Voor vergelijking: 
 

 
  

Wegvak Aantal  

Kruispunt Zwolsestraat/ Gevers Deynootweg 23  

Korte Zeekant 14 ) 

Lange Zeekant ter hoogte Oranjeflats 22 ) 65 

Lange Zeekant rest 29 ) 

Eigen terrein 39  

Korte Gevers Deynootweg 10  

Totaal 137  

Zone  Na vaststelling Voorontwerp  
Aantal 
nu  

Aantal in 
VO 
Noordbou
levard  

Saldo  

A  Korte Zeekant tot hoek  14   -1 
B lange Zeekant thv Oranjeflats  22   -22 
C lange Zeekant thv woningen/hotels  29 2.  -1 
D lange Zeekant eigen terrein  37 0 -37 
E Korte deel Gevers Deynootweg  14 14 0 
F Keerlus Gevers Deynootweg      -7 

G Korte deel Gevers Deynootweg    
voorrijdge
legenheid  

 

   123 42 -81 
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En 
voegt 
daar 
nog 
aan 
toe, 
dat de 
14 

parkeerplaatsen langs de korte kant van de Gevers Deynootweg alsmede de 14 plaatsen op de korte poot 
Zeekant pas vervallen na besluitvorming over de ongelijkvloerse kruising. (In de herstelbrief relateert ze 
ook de 23 plaatsen bij het kruispunt aan dit project) 

 

Feit N T.a.v. het gebruik van de 137 parkeerplaatsen: Hiervan zijn er:  
– 39 op eigen terrein, verhuurd aan gebruikers uit de buurt (werknemers, gasten) 
– 45 op straat, uitsluitend voor kortparkeerders bestemd en 
– 53 op straat, voor zowel kortparkeerders als vergunninghouders beschikbaar. 
De plaatsen op eigen terrein lagen op het dak van de te slopen bebouwing.  
 
De verdeling per wegvak ziet er als volgt uit: 

Wegvak Aantal Beschikbaar voor 
vergunninghouders 

Alleen kortparkeren 
(max 2 uur) 

Kruispunt Zwolsestraat/ Gevers Deynootweg 23 4 19 

Korte Zeekant 14 14 
 

Zeekant thv Oranjeflats 22 0 22 

Zeekant thv woningen en hotels 29 29 
 

Korte Gevers Deynootweg 10 10 0 

Totaal 98 57 41 

De 41 kortparkeerplaatsen liggen rond het winkelgebied Palacepromenade. De 57 plaatsen voor 
vergunninghouders en kortparkeerders worden voornamelijk door bewoners, bezoekers van bewoners en 
ondernemers gebruikt, zoals ook door de ODH is bevestigd, in haar afwijzing van de zienswijze van Imago bij 
de beschikking Nbwet. 
 

  

Wegvak Gem. verweer In rapporten Verschil 

Korte Zeekant tot hoek  14 14 0 

lange Zeekant thv Oranjeflats  22 22 0 

lange Zeekant thv woningen/hotels  1 29 28 

lange Zeekant eigen terrein  37 39 2 

Korte deel Gevers Deynootweg  0 10 10 

Kruispunt Zwolsestraat/ Gevers Deynootweg  23 23 

Keerlus Gevers Deynootweg (minder validen) 7 
 

 

Totaal op te heffen 81 137 56 
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Bijlage B 

Uit aanmeldingsnotitie m.e.r. beoordeling, par. 4.3 Geluid, pag. 31 
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Afbeelding uit Bijlage 9 Watertoets/ Analyse waterkeringstechnische effecten d.d. 7 maart 2017 

 

Figuur 2 Huidige situatie verhard oppervlak van de gehele planontwikkeling 
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Bijlage D 
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Afbeelding uit m.e.r. beoordelingsnotitie 

 

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) 
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Bijlage C 

INFORMATIE NOORDBOULEVARD   Nr 14 9 november 2016 

 

Beste buurtgenoten en andere belangstellenden, 

 

Tot onze grote opluchting heeft het college van B&W besloten tot een andere ontsluiting van de 

Hommersongarage. Hieronder treft u aan het bericht van wethouder Revis aan de leden van de 

werkgroep De Kust Gezond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals altijd zijn we benieuwd naar uw reactie, opmerkingen en/of aanvullingen. 

DRINGEND advies: ga naar de informatiebijeenkomst en maak uw mening bekend, niet alleen daar, 

maar ook door uw zienswijze in te sturen. 

Beste leden van de werkgroep De Kust Gezond, 

Vandaag is besloten een extra project toe te voegen aan het programma 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. 

Vanwege de samenhang van deze deelprojecten (afwikkeling verkeersstromen) en ten behoeve 

van het efficiënt samengaan van werkzaamheden zullen deze ingrepen binnen 1 project worden 

opgepakt. Gezien de nauwe relatie met de vastgoedontwikkeling van Hommerson en de 

vernieuwing van de Noordboulevard wordt de regie over dit project gelegd bij het programma De 

Kust Gezond. 

Onderzoek naar de inpassing van de nieuwe parkeergarage van Hommerson heeft aangetoond dat 
de verkeersstromen naar en van de garage kunnen worden opgevangen in het 
bestaande wegennet. Hoewel het derhalve niet noodzakelijk is om de toegang van de garage onder 
de grond te brengen, kan het onder de grond brengen van deze verkeersstromen inpassing 
verbeteren en biedt het kansen het wegprofiel op het gewenste kwaliteitsniveau van De Kust 
Gezond mogelijk maken. Voordelen van de ondergrondse oplossing zijn dat, door het vrijwel 
geheel wegnemen van kruisend autoverkeer, een verbetering van doorstroming van het OV en van 
fietsverkeer ontstaat. Dit biedt bovendien meer ruimte voor de voetganger en voor vergroening, 
een belangrijk doel binnen de buitenruimtelijke agenda voor het gebied, De Kust Gezond. 

Het verblijfsklimaat in dit belangrijke deel van Scheveningen Bad, waar iedere dag vele bezoekers 
voor het eerst kennismaken met Scheveningen, gaat hiermee flink vooruit. Dit komt ook het 
toerisme en daarmee de economie ten goede. Het sluit dan ook aan op lang gekoesterde wensen 
van Scheveningers én veel Scheveningse ondernemers. 

Planning en proces 

Ik heb inmiddels opdracht gegeven aan om een projectteam samen te stellen. Dit projectteam, 
onder leiding van de projectleider De Kust Gezond, is direct van start gegaan om zo snel mogelijk 
tot een SO te komen. U zal hierover nader geïnformeerd worden via reguliere wegen. 

Met vriendelijke groet, 

Boudewijn Revis 

Wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte 

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u 

op: http://www.denhaag.nl/disclaimer 

http://www.denhaag.nl/disclaimer
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Wij zijn ervan overtuigd, dat mede dankzij uw massale protest op het Voorlopig Ontwerp 

Noordelijke Boulevard wat betreft de daarin opgenomen ontsluiting aan de noordkant bij Carlton 

Beach, dit besluit tot stand is gekomen. Waarvoor dank. Ook dank aan de denktanks van de 

Verkeersvisie en aan de leden van de werkgroep De Kust Gezond, die eveneens hebben 

aangegeven, dat de bedachte oplossing via de Fuik een onbegaanbare weg zou zijn. 

 

Meer informatie treft u aan op: 

http://www.omroepwest.nl/nieuws/3279370/Miljoenen-extra-voor-betere-bereikbaarheid-van-

Scheveningen-kruispunt-wordt-verdiept-aangelegd 

 

 

Zoals altijd zijn we benieuwd naar uw reactie, opmerkingen en/of aanvullingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Imago Noordboulevard 

Akke de Vries 

 

Voor informatie, vragen en reacties: 
   Mail:  info@imagonoordboulevard.nl 

   Website: http://www.imagonoordboulevard.nl 

 
 

 

 

http://www.omroepwest.nl/nieuws/3279370/Miljoenen-extra-voor-betere-bereikbaarheid-van-Scheveningen-kruispunt-wordt-verdiept-aangelegd
http://www.omroepwest.nl/nieuws/3279370/Miljoenen-extra-voor-betere-bereikbaarheid-van-Scheveningen-kruispunt-wordt-verdiept-aangelegd
mailto:info@imagonoordboulevard.nl
http://www.imagonoordboulevard.nl/


 

 

Verschilberekening van de bestemmingswisseling paviljoen van detailhandel naar horeca       Bijlage E 

 

 
De geel gemarkeerde cellen wijken iets af van die uit de bijlage 1 Natuurtoets a.g.v. afrondingen. 

 

 

ritproductie m2 aantal parkeernor

m

# pp per

100 m2

% bezoekers aantal 

plaatsen 

bewoners/ 

werknemers

aantal 

plaatsen 

bezoekers

totale 

parkeer-

behoefte

aantal ritten/ werkdag/pp totaal aantal 

ritten/ 

werkdag

aantal ritten/ zaterdag/pp totaal aantal 

ritten/ 

zaterdag

aantal ritten/ zondag/pp totaal aantal 

ritten 

zondag

totaal aantal 

ritten week

aantal ritten 

gemiddelde 

week-dag

werknemers

/ bewoners

bezoekers werknemers

/ bewoners

bezoekers werknemers

/ bewoners

bezoekers

Nieuwe situatie/garage Op basis van 

Nota

Haagse

Parkeernor

men

bewonersabonnementen 100 0 100 4 0 400 4 0 400 4 0 400 2800 400

werknemersabonnementen 65 0 65 3 0 195 4 0 260 4 0 260 1495 214

horeca: restaurant 4182 5 80 42 167 209 2 3 585 4 4 836 4 4 836 4600 657

detailhandel 1884 2 85 6 37 43 2 4 160 2 6 234 2 6 234 1270 181

bezoekers Bad 283 283 0 4 1130 0 6 1695 0 6 1695 9042 1292

totaal 6066 213 487 700 2471 3426 3426 19207 2744

totaal

Oude functies

Verdwijnende parkeerplaatsen bewoners 100 0 100 4 0 400 4 0 400 4 0 400 2800 400

Verdwijnende parkeerplaatsen werknemers 37 0 37 3 0 111 4 0 148 4 0 148 851 122

horeca: restaurant 2235 5 80 22 89 112 2 3 313 4 4 447 4 4 447 2459 351

leisure: casino 540 6 86 5 28 33 3 3 99 3 5 155 3 5 155 805 115

detailhandel 1200 2 85 4 23 28 2 4 102 2 6 149 2 6 149 809 116

3975 168 141 310 1025 1300 1300 7723 1103

ritproductie m2 aantal parkeernor

m

# pp per

100 m2

% bezoekers aantal 

plaatsen 

bewoners/ 

werknemers

aantal 

plaatsen 

bezoekers

totale 

parkeer-

behoefte

aantal ritten/ werkdag/pp totaal aantal 

ritten/ 

werkdag

aantal ritten/ zaterdag/pp totaal aantal 

ritten/ 

zaterdag

aantal ritten/ zondag/pp totaal aantal 

ritten 

zondag

totaal aantal 

ritten week

aantal ritten 

gemiddelde 

week-dag

werknemers

/ bewoners

bezoekers werknemers

/ bewoners

bezoekers werknemers

/ bewoners

bezoekers

Nieuwe situatie/garage Op basis van 

Nota

Haagse

Parkeernor

men

bewonersabonnementen 70 0 70 4 0 280 4 0 280 4 0 280 1960 280

werknemersabonnementen 65 0 65 3 0 195 4 0 260 4 0 260 1495 214

horeca: restaurant 5291 5 80 53 212 265 2 3 741 4 4 1058 4 4 1058 5820 831

detailhandel 775 2 85 3 15 18 2 4 66 2 6 96 2 6 96 522 75

bezoekers Bad 283 283 0 4 1131 0 6 1696 0 6 1696 9044 1292

totaal 6066 191 509 700 2412 3390 3390 18841 2692

totaal

Oude functies

Verdwijnende parkeerplaatsen bewoners 100 0 100 4 0 400 4 0 400 4 0 400 2800 400

Verdwijnende parkeerplaatsen werknemers 37 0 37 3 0 111 4 0 148 4 0 148 851 122

horeca: restaurant 2235 5 80 22 89 112 2 3 313 4 4 447 4 4 447 2459 351

leisure: casino 540 6 86 5 28 33 3 3 99 3 5 155 3 5 155 805 115

detailhandel 1200 2 85 4 23 28 2 4 102 2 6 149 2 6 149 809 116

3975 168 141 310 1025 1300 1300 7723 1103



 

 

Bijlage F 

 

Afbeelding uit Bijlage 9 Watertoets/ Analyse waterkeringstechnische effecten d.d. 7 maart 2017 

 

Figuur 5 Ontwikkeling parkeergarage met winkels/horeca geprojecteerd op vigerend bestemmingsplan 

(www.ruimtelijkeplannen.nl)  



 

 

Bijlage G 

 

 

Afbeelding ontwerpbesluit Strandweg ongenummerd tussen de Pier en de Gevers Deynootweg te Den Haag 

d.d. 20-6-2018. Eindfase met zuidelijke ontsluiting. 

 

 

 

Wat de teruggebrachte parkeerplaatsen betreft is er eenzelfde afbeelding van de tussenfase met noordelijke 

ingang in ons bezit op A0 formaat en beschikbaar indien gewenst. 



 

 

Bijlage H 

 

Huidige vergunningsgebied 43 

 

 

 

 


