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Aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Den Haag 

E-mail: college@denhaag.nl 

Betreft: WABO 201705644 

Zienswijze Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning project Noordboulevard. 

 

Zienswijze Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning WABO 201705644 

(project Noordboulevard / Hommerson) 

Op 29 maart 2017 is een Omgevingsvergunning - Aangevraagd, ten noorden van de pier ter 

hoogte van Zeekant 92 tot en met 106 (project Noordboulevard) te Den Haag gepubliceerd. 

Dit betreft het bouwen van een winkel- en horecacomplex inclusief parkeergarage (project 

Hommerson).  

Op 20 februari 2018 is voor dit project een Omgevingsvergunning - Ontwerpbeschikking 

verleend die op 22 februari is gepubliceerd.  

Zienswijzen tegen deze omgevingsvergunning kunnen tot 2 april 2018 naar voren worden 

gebracht bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Den Haag  

(E-mail: college@denhaag.nl) onder vermelding van WABO 201705644. 

In deze zienswijze vindt U eerst achtergrondmateriaal met links naar originelen of sites met 

uitgebreidere informatie. Quotes van elders zijn cursief gemaakt.  

Dit achtergrondmateriaal is met name bedoeld om de zienswijze te onderbouwen en 

begrijpelijk te maken voor andere belanghebbenden.  

De laatste pagina’s zijn de formele zienswijze tegen de omgevingsvergunning. 
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1. Scheveningen en de zee 

 “De geschiedenis van Scheveningen wordt gekenmerkt door een groot aantal 

verschrikkelijke stormen, die grote vernielingen aanrichtten. Omdat Scheveningen geen 

haven had, lagen de schepen op het strand en de vissers wilden zo dicht mogelijk bij hun 

schepen wonen. De zeewering bestond uit een zanddijk en een rij houten palen. In 1530, 

1538 en 1546 werd grote schade aangericht aan duinen en zeewering en in de winter van 

1550-1551 teisterde storm na storm de Scheveningse kust. 

De Allerheiligenvloed van 1 november 1570 was de ergste, die de Scheveningers ooit hebben 

meegemaakt. Het water stond in de kerk en boten dreven door het dorp. 110 woningen 

gingen verloren en 40 huizen waren onbewoonbaar. 3 Scheveningers kwamen om. Zoals 

op de prent is te zien, woonden de Scheveningers tot vlak bij het strand achter een 

zeewering van houten palen. Na deze storm werden de huizen verder van het strand 

gebouwd”. Bron: http://www.scheveningen1813-2013.nl/toenennu/strandmuur/index.html 

Gerrit van Giessen (1692-1750) maakte in 1730 onderstaande gravure. Op de ets is de 

zeewering te zien, die bestond uit houten palen. Die boden geen bescherming voor de 

Allerheiligenvloed. Na de storm stond de kerk niet meer in het midden van het dorp, maar 

aan de rand. Bron: http://www.scheveningentoenennu.nl/strandschilders/16001700/elandts/2giessen/index.html 

 

 

 

In ‘t jaer van t’ seventich ende vijftien hondert ghebeurdet hier  

t’ SCHEVELINGE op Alder-heijligen dach, ‘t zeewater liep  

in deze kerk elcx verwondert, drie voet ende twee duijm hooch,  

Als men doen sach, oock mede an den hoogen outaer,  

hoort dit gewach, ende inde Sacristij en kercken Comptoor  

mit list, omme werpende met des waters geslach  

eenen grooten swaeren yseren kist,  

Men heeft’er wel hondert en 28.Huijsen gemist, ende weijnich 

sijnder ongeschent gebleven, die Schepen waren door’t Dorp 

gedreeven, doende groote scade; elck maect daer of mentie; 

Drie Menschen verdroncken gelaeten het leven,  

dus was hier grooten druk beneven,  

waerom het geschiede, laet ick Godt die Sententie. 

 

Treffend is ook een foto hieronder links van na de storm in 1894.  

De boulevard en zeewering zijn als gevolg van een hevige storm zwaar beschadigd; op de  

achtergrond zijn de Naald en de vuurtoren te zien.        Rechts daarnaast de situatie in 2017.  

Bron:  (http://www.haagsebeeldbank.nl/afbeelding/eafd2c18-4b9e-4595-99bc-7690cedf228d).  
 

       

http://www.scheveningen1813-2013.nl/toenennu/strandmuur/index.html
http://www.scheveningentoenennu.nl/strandschilders/16001700/elandts/2giessen/index.html
http://www.haagsebeeldbank.nl/afbeelding/eafd2c18-4b9e-4595-99bc-7690cedf228d
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Ook in 1953 werden strand en boulevard weggespoeld. 

                    
Storm in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. Het hoge water spoelde het zand van het strand, zodat de 

fundering van de boulevard bloot kwam te liggen.  De houten paalwering komt tevoorschijn. 

 

Tot slot uit Het Dagblad van het Noorden van 22/12/2017: De kerstcatastrofe van 1717: 

Meteogroep: Vandaag is het precies 300 

jaar geleden dat de noordkust van ons 

land werd getroffen door een zware 

stormvloed. De Kerstvloed van 1717, die 

duizenden mensen het leven kostte, is de 

grootste natuurramp in Nederland in de 

afgelopen vier eeuwen. Het is een vrijwel 

vergeten ramp, die dit jaar alleen in de 

provincie Groningen wordt herdacht.  

Daar vielen de meeste slachtoffers;  

2091 mensen verloren het leven.  

In totaal eiste de Kerstvloed van 1717 

– 14.000 –    mensenlevens!!  

 

                                        

  (beeldbank Den Haag)  

 

Een van de gevolgen voor Scheveningen 

van de stormramp van 1953 was de 

aanpassing van de boulevard nabij de 

Keizerstraat in de jaren 70, waardoor de 

Kalhuisplaats ontstond.  

Deze constructie is nadien opgenomen in 

het plan van Manuel De Solà-Morales.

 
 

http://www.dvhn.nl/extra/2dmniz-kerstcatastrofe.png/BINARY/kerstcatastrofe.png
http://www.weer.nl/nieuws/detail/2017-12-25-de-vergeten-kerstvloed-in-groningen/
http://www.haagsebeeldbank.nl/afbeelding/833042da-667b-4000-b000-b313f9ab771d
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3320186/1/RIS150156A
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De technische achtergrond van de nieuwe Morales Boulevard “Boulevard met ondergrondse 

dijk. Innovatief ontwerp verenigt veiligheid met esthetiek” wordt toegelicht door Sander 

Terbruggen in een NEMO Kennislink publicatie uit 2011. Hierin staat onder meer: 

“De primaire waterkeringen langs onze kust moeten voldoen aan strikte 

veiligheidsnormen. Zo moet de zeewering in Scheveningen stand kunnen houden onder 

stormvloedcondities waarvan de kans op voorkomen eens per 10,000 jaar bedraagt. 

“Wanneer deze maatgevende condities optreden, stuwt de storm de golven op tot wel 8 

meter hoogte”, zegt Jan Wyrdeman van de Dienst Stadsbeheer van Gemeente Den Haag”. 

  

In de brochure Wereldstad aan zee, structuurvisie 2020 behorend bij de Nota van 

Uitgangspunten Scheveningen-kust zoals vastgesteld door het college van B&W op 11 

december 2007, staat te lezen op pag. 26: 

“ZEEWERING 

Na versterking van de zeewering tussen de Scheveningse Slag en de tramlus van lijn 11 is 

de veiligheid de komende vijftig jaar op het vereiste niveau. De huidige zeewering, die het 

achterland tegen overstroming vanuit zee beschermt, loopt over de Houtrustweg, het 

gemaal in het verversingskanaal, Kranenburgweg, Westduinweg via de tramlus in 

noordelijke richting tussen de Strandweg (Boulevard) en de Gevers Deynootweg. 

Belangrijke delen van het gebied, de haven, de Boulevard en de daaraan gelegen 

bebouwing en het Kurhaus, liggen buitendijks. Het beschermingsniveau van het achterland 

is wettelijk geregeld, maar dat geldt niet voor buitendijks gebied zoals de kades langs de 

haven en aangrenzende terreinen. Vanuit veiligheidsoptiek is er op dit moment echter nog 

geen aanleiding om de waterkering richting zee te verplaatsen. Bij toekomstige 

ontwikkelingen in het gebied kan de kans op wateroverlast worden beperkt door op 

voldoende hoogte te bouwen. Gezien de verwachte klimaatveranderingen en de daarmee 

gepaard gaande zeespiegelrijzing zal in de toekomst nagedacht moeten worden over de 

veiligheid van de kust en het achterland op langere termijn. De verwachting is dat de 

zeewering onder meer ter hoogte van het Kurhaus over vijftig jaar ook 

versterkt zal moeten worden”. 

 

De zeewering ten zuiden van de pier is tussen 2010 en 2013 op een hoogte van 10.1 meter 

gebracht na uitvoering van het plan van Manuel De Solà-Morales. 

Uit: ontwerp - verbeteringsplan versterking zeewering Scheveningen, definitief,  

19maart 2008, 110403/HN8/046/001485/001   pag. 28:    

“Om te voorkomen dat het uitzicht wordt belemmerd en om de relatie van de aanwezige 

bebouwing met de zee te handhaven is in de uitwerking gekozen voor een aanleghoogte van 

NAP + 10,1 meter voor het grootste gedeelte van het traject, een aanleghoogte van NAP + 

8,6 bij de Schuitenweg en een aanleghoogte van NAP + 12,0 m bij Seinpostduin”. 

 

Voor het gemak wordt het NAP vaak gelijkgesteld aan het gemiddeld zeeniveau. (Wikipedia, 

NAP). Wetenschappers die zich daarmee bezighouden schatten in dat de zeespiegel 

maximaal 1 m gestegen zal zijn in 2100 en daarna in hetzelfde tempo zal doorgaan.  

(Wikipedia, Zeeniveau).   

  

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/boulevard-met-ondergrondse-dijk/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/boulevard-met-ondergrondse-dijk/
http://www.toekomstscheveningenbad.nl/scheveningenkust/notascheveningenkust.pdf
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3320186/1/RIS150156A
http://www.toekomstscheveningenbad.nl/na1945/strandmuurkazemat/pdfs/ontwerpverbeteringsplan2008.pdf
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/open-data/normaal-amsterdams-peil
https://nl.wikipedia.org/wiki/Normaal_Amsterdams_Peil
https://nl.wikipedia.org/wiki/Normaal_Amsterdams_Peil
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeniveau
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Een aanleghoogte van NAP +10,1 mtr biedt geen absolute veiligheid; er blijft altijd een 

overstromingsrisico.  

 

Zo staat in het Calamiteitenbestrijdingsplan Primaire Waterkeringen van het 

Hoogheemraadschap Delfland, vastgesteld door het College van Dijkgraaf en 

Hoogheemraden op 7 juni 2011, een van de calamiteitenscenario’s bechreven: 

4.5     Scenario: Stormvloed 

4.5.1   Omschrijving 

Dit scenario beschrijft de situatie van een noordwesterstorm (windkracht 12) samen met het 

optreden van springtij waardoor een waterstandsopzet van 4 m verwacht wordt bij het 

kustgedeelte tussen Den Haag en Hoek van Holland. De langdurig aangehouden harde 

storm heeft een golfveld ontwikkeld met als gevolg uitschieters in de golfhoogte tot ver 

boven de 10 m. 

4.5.2  Tijdlijn 

In dit scenario loopt de waterstand en de golfbelasting gestaag op door invloed van getij en 

windopzet. De waterstand kan in een periode van 10-20u oplopen tot een maximum. 

4.5.3  Effecten 

Bij hoge belasting (tot normcondities) Zeewering 

o Er treden beschadigingen op door duinafslag en lokale winderosie) 

o Beschadiging van kunstwerken (stormvloedkering Scheveningen) 

o Beschadiging van bijzonder waterkerende constructies (boulevard 

Scheveningen)  

 

De parkeergarage in het Hommerson project wordt gebouwd in de zeewering. In de 

verleende vergunning voor de keerconstructie voor het Hommerson parkeergarageproject  

(WATERVERGUNNING D2017-04-000969/2016-017753) staat op pag. 8/10:  

“De Zeekant en omgeving liggen grotendeels op de waterkering (zone waterstaatswerk) en 

zijn daarmee buitendijks. Het betreft hier een zandige kust (zachte kering). De veiligheid 

voor het achterland wordt bepaald door de hoogte en het aanwezige zandvolume in het 

dwarsprofiel.” en “ In het buitendijks gebied gelden in tegenstelling tot het binnendijks 

gebied geen wettelijke normen voor de bescherming tegen overstroming”.  

 

Leggerkaart Delfland  

De leggerkaart toont de waterkeringen, oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden en 

ondersteunende kunstwerken. Onder de waterkeringen valt bij Delfland o.a. de zeewering.  

De legger geeft de juridische situatie van waterstaatswerken weer. 

Voor “Scheveningen 2587 TX” (in “zoek een plaats”) laat de leggerkaart Delfland het gebied 

rond de Zeekant / Zwolsestraat / Gevers Deynootweg en omgeving zien.  

De waterkering (zone waterstaatswerk) is het gebied tussen het strand en de rode lijn  

(ofwel vanaf het strand tot aan het Ramada hotel).      De rode lijn is de officiële zeewering.   

Aan de zeezijde van de rode lijn is men buitendijks; aan de landzijde hiervan is men 

binnendijks. In het buitendijks gebied gelden geen wettelijke normen voor de bescherming 

tegen overstroming in tegenstelling tot het binnendijks gebied. 

 

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/131659/vnk2_factsheet_overschrijdingskans_overstromingskans_overstromingsrisico.pdf
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2011_6_7_college-van-dijkgraaf-en-hoogheemraden/3-b-7/D952350V2045428.pdf/view/++widget++form.widgets.file/@@download/D952350V2045428.pdf
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2011_6_7_college-van-dijkgraaf-en-hoogheemraden/3-b-7/D952350V2045428.pdf/view/++widget++form.widgets.file/@@download/D952350V2045428.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2017-17103/currentItem
http://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a947230fdb5e40adb58c445da656fbd2
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Figuur:  Leggerkaart Delfland voor omgeving Zwolsestraat – Gevers Deynootweg 
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2. Bouwen in de primaire waterkering 

“Het Nederlandse duingebied vormt een onmisbare bescherming tegen overstroming 

vanuit de Noordzee, maar kenmerkt zich ook door een intensief multifunctioneel 

medegebruik. Het  Deltaprogramma heeft in 2012  laten onderzoeken welke 

belemmeringen er in de praktijk aan dit medegebruik zijn verbonden. Een belangrijke 

belemmering betrof het gebrek aan richtlijnen om effecten van harde objecten op de 

veiligheid van een zandige waterkering te kunnen beoordelen. Om de mogelijkheden tot een 

verbetering hiervan in beeld te brengen, werd in 2012 een voorverkenning uitgevoerd door 

Arcadis/Deltares”.      (klik bij de link op downloaden) 

“Harde objecten op of in een (zandige) waterkering zonder een expliciete waterkerende 

functie, worden gebruikelijk aangeduid als Niet-Waterkerende Objecten (NWO’s). Een 

inventarisatie van NWO’s in zandige keringen laat zien dat er sprake is van een veelheid 

aan dergelijke constructies. In kustplaatsen met buitendijkse bebouwing is zelfs sprake van 

een grote dichtheid aan dergelijke objecten. Ook daarbuiten komen veel NWO’s voor in de 

vorm van strandpaviljoens, wegen, bunkers, waterbouwkundige constructies, kabels en 

pijpleidingen, windmolens en industriële objecten”. 

Op pag. 35 van 49 van deze voorverkenning NWO's in duinen (2012) van Deltares, Arcadis 

wordt de problematiek van de Hommerson parkeergarage besproken. 

 

Deze voorverkenning maakt op pag. 8, pag. 28  en pag. 43 aanschouwelijk wat er gebeurt bij 

het falen van een NWO in waterkeringen. Kleinere bebouwing zal naar verwachting in 

stukken uiteenvallen. Grotere objecten zoals appartementencomplexen zullen zich naar 

verwachting als een monoliet (blok) gedragen. Afhankelijk van de fundering kan afschuiving 

worden verwacht  (pag. 28). 

               

Monoliet uit een duin                           Strandhotel Schiermonnikoog (1923)           Noord Boulevard Scheveningen 

Een vervolgstudie uit 2014 (Handreiking NWO's in Duinen 2014) geeft meer informatie 

maar laat de conclusies onverlet. Wel wordt een aantal beperkingen genoemd op pag. 55: 

“In het voorliggend achtergrondrapport zijn eenvoudige rekenregels afgeleid voor solitaire 

bebouwing. De uitgangspunten hierbij zijn: • Er is sprake van een in kustlangse richting 

uniforme situatie. • Voor de NWO’s wordt uitgegaan van rechthoekige objecten met de 

wanden parallel aan of loodrecht op de kustlijn. • Er wordt in deze handreiking geen 

rekening gehouden met het verplaatsen van NWO’s als gevolg van ondergraving en/of 

golfkrachten.• Er is sprake van loodrecht invallende golven.• Er wordt geen rekening 

gehouden met golfoverslag”. 

  

https://deltaprogramma.pleio.nl/file/view/18577692/voorverkenning-nwos-in-duinen-2012-deltares-arcadis
https://deltaprogramma.pleio.nl/file/view/18577692/voorverkenning-nwos-in-duinen-2012-deltares-arcadis
https://deltaprogramma.pleio.nl/file/view/18577692/voorverkenning-nwos-in-duinen-2012-deltares-arcadis
https://deltaprogramma.pleio.nl/file/view/18577692/voorverkenning-nwos-in-duinen-2012-deltares-arcadis
https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132667/2014-11_handreiking_nwos_in_duinen_achtergrondrapport.pdf
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Voor de beoordeling van de veiligheid van primaire waterkeringen geldt momenteel de 

Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017. Bijlage III bevat de Voorschriften bepaling 

sterkte en veiligheid primaire waterkeringen.  Hoofdstuk 16 hiervan betreft de beoordeling 

van duinafslag. “Het rekenmodel voor de gedetailleerde toets is niet toepasbaar om 

duinafslag te berekenen wanneer de volgende harde elementen voorkomen in de afslagzone 

of het grensprofiel: • Aansluitingsconstructies of overgangsconstructies • Hybride 

keringen, een waterkering waarbij de beschermende werking door meerdere onderdelen 

wordt bewerkstelligd. • Niet Waterkerende Objecten (NWO’s) die extra duinafslag kunnen 

veroorzaken”. 

 

Mijn conclusie hier is: Er zijn modellen ontwikkeld die als kapstok dienen voor de 

beoordeling van primaire waterkeringen. Gezien de beperkingen moet men naast het 

toepassen van rekenmodellen ook zijn gezonde verstand blijven gebruiken.  

 

Sinds 2010 zijn er drie particulieren bouwinitiatieven beoogd op het noordelijke deel van de 

Scheveningse boulevard: Noordboulevard (Hommerson), Vitalizee (Sense) en Oscars.  

“Met de realisatie van deze initiatieven wordt een grote bijdrage geleverd aan gewenste 

economische impuls” volgens de 3 opstellers van de notitie “Initiatieven Scheveningen Bad”: 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Het Hoogheemraadschap van Delfland en De 

Gemeente Den Haag uit 2013.    “ De plannen leiden tot een flinke verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit. Naast de direct waarneembare positieve effecten van de drie 

genoemde projecten zal sprake zijn van flinke spin-off effecten voor de gehele boulevard en 

voor Scheveningen als badplaats met attracties gedurende alle seizoenen.” 

Als medeopsteller is de Gemeente Den Haag ook gebonden aan deze notitie. 

Voor een beoogde parkeergarage kan geen absolute veiligheid worden gegarandeerd. 

Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland heeft op 16-04-2013 besloten 

akkoord te gaan met de 5 afspraken uit de notitie 'Initiatieven Scheveningen Bad' onder de 

voorwaarde dat deze door het ministerie van Infrastructuur en Milieu schriftelijk worden 

bevestigd (agendapunt 3.a.7). 

Als medeopsteller is de Gemeente Den Haag ook gebonden aan deze afspraken. 

 

In het besluit van D&HH Delfland staat: 

“Delfland is als beheerder van de waterkering ervoor verantwoordelijk dat de zeewering 

voldoet aan de veiligheidsnorm. Voor de effecten van een parkeergarage op de veiligheid 

bestaat geen vastgesteld beoordelingskader. Het risico is dat door het toestaan van deze 

ontwikkelingen het huidige veiligheidsoordeel (voldoet aan de veiligheidsnorm) niet 

gehandhaafd kan blijven. 

Als beheermaatregel laat Delfland de inhoudelijke onderbouwing toetsen door het 

Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW), het hoogste adviesorgaan op het gebied van 

waterveiligheid. Dit onderwerp is behandeld in de werkgroep ENW-kust van 28 februari 

2013. Delfland verwacht eind april het advies van ENW. Een positief advies van ENW is 

voor Delfland een voorwaarde om met de beoogde initiatieven te kunnen instemmen”. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0039040/2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0039040/2017-01-01#BijlageIII
http://wetten.overheid.nl/BWBR0039040/2017-01-01#BijlageIII
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2013_4_16_college-van-dijkgraaf-en-hoogheemraden/3-a-7/D1064860V2312207.pdf/view/++widget++form.widgets.file/@@download
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2013_4_16_college-van-dijkgraaf-en-hoogheemraden/3-a-7/D1064860V2312207.pdf/view/++widget++form.widgets.file/@@download
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2013_4_16_college-van-dijkgraaf-en-hoogheemraden
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2013_4_16_college-van-dijkgraaf-en-hoogheemraden/3-a-7/D1064860V2312207.pdf/view/++widget++form.widgets.file/@@download
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2013_4_16_college-van-dijkgraaf-en-hoogheemraden
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2013_4_16_college-van-dijkgraaf-en-hoogheemraden/3-a-7/D1053235V2532780.pdf/view/++widget++form.widgets.file/@@download
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ENW heeft per brief (ENW-13-04) op 21-5-2013 ingestemd: 

“Voor dit specifieke geval kan het ENW instemmen met de gebruikte rekenmethodiek en het 

toepassen ervan als onderdeel van de (geavanceerde) toets in het kader van de toetsing van 

de waterkeringen. Dit is wel onder de voorwaarden dat: 

• de hoeveelheid zand, zijnde de inhoud van het gebouw, volledig in mindering wordt 

gebracht op de veiligheidshoeveelheid in het profiel ten behoeve van de vereiste afslagsom. 

• aannemelijk wordt gemaakt dat de kop- en randeffecten van de bebouwing geen extra 

afslag opleveren en dus geen invloed hebben op de totale afslag. 

• eveneens aannemelijk wordt gemaakt dat een toekomstige verzwaring en de aanpassing 

aan de eisen van het kustfundament (200 jaar vooruit) uitvoerbaar zijn”. 

In het Arcadis rapport, hoofdstuk 3.6.5, pag. 47/143 staat echter : “De extra afslag naast de 

constructie kan dan ook gezien worden als het negatieve effect van de NWO op de 

veiligheid van de waterkering (zie ook Figuur 3-18).” 

De gemaakte afspraken zijn per brief van 11 juni 2013 bevestigd door het ministerie 

(kenmerk 1075172). (“Middels deze brief geef ik u de zekerheid dat de BKL, zoals 

aangegeven, zal worden verlegd tijdens de aanpassingsronde van de BKL in 2016”)    

Afspraak volgens de notitie is: “Het ministerie van Infrastructuur en Milieu garandeert de 

benodigde verlegging van de basiskustlijn van minimaal 70 meter voor de raai 99.75 en 35 

meter voor de raaien 99.25 en 98.75 in 2015/2016”. (Raai 99.25 is gelegen voor 

Hommerson).          Pas op 15 feb 2018 is de herziene basiskustlijn vastgesteld. 

Op 22 november 2016 heeft B&W van Den Haag ingestemd met het projectdocument 

Noordboulevard en het beginselplan door Strandweg Vastgoed B.V. van eind 2012 voor de  

vernieuwing van 15 bedrijfsruimtes aan de Noordboulevard. (meer informatie staat in deze 

commissiebrief). 

Op 29 maart 2017 is een Omgevingsvergunning -aangevraagd vastgoedontwikkeling 

Noordboulevard Scheveningen (project Hommerson) gepubliceerd. Dit project betreft de 

ontwikkeling van een nieuw winkel- en horeca complex inclusief parkeergarage ten noorden 

van de pier in Scheveningen. Bij de aanvraag hoort een 60-tal documenten. Een aantal 

hiervan is te vinden op de Imago Noordboulevard site.   (Imago Noordboulevard is een 

actiegroep van vnl. Zeekant-bewoners). 

De parkeergarage in het Hommerson project wordt gebouwd in de zeewering. Dit in 

tegenstelling tot de veel geprezen parkeergarage in Katwijk, die achter de zeewering is 

gebouwd. Hiervoor is in Katwijk de zeewering verlegd. Dit zou eigenlijk nu ook in 

Scheveningen eerst gedaan zou moeten worden. 

Voor het slopen van de bestaande bebouwing op de Noordboulevard en voor de nieuwe 

garage is een keerconstructie nodig om de grond aan de Zeekant-zijde tegen te houden.  

Dit is een nieuwe diepwand / jetgrouten palenwand keerconstructie die in het rapport 

“Keerconstructie van de Noordboulevard Scheveningen – vastgoedontwikkeling” wordt 

beschreven (BE6044-R005_keerconstructie van 16-12-2016,  onderdeel van de diepwand 

vergunning). 

  

https://www.enwinfo.nl/images/pdf/adviezen-2013/ENW-13-04_Advies_parkeergarage_HH-Delfland_scan.pdf
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
https://hhd-acc.gw20e.com/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2014_5_20_commissie-waterveiligheid/04-b-11/D1132573V2482259.pdf/view/++widget++form.widgets.file/@@download
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-10426.html
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4613689/1/RIS295698_Projectdocument_Noordboulevard
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4613689/1/RIS295698_Projectdocument_Noordboulevard
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4607796/2/RIS295696%20VO%20Boulevard%20Midden%20en%20Noordboulevard%20en%20projectdocument%20Noordboulevard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-50038.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-50038.html
http://www.imagonoordboulevard.nl/vergunningsproces
http://www.kustwerkkatwijk.nl/media/files/terinzage/Ontwerp-%20projectplan%20Kustverterking%20Katwijk%2C%20ARCADIS%2C%2013%20augustus%202012%5B1%5D.pdf
http://www.imagonoordboulevard.nl/wp-content/uploads/4.-rapport-Keerconstructie-nr.-2723563_1482500074938_BE6044-R005_keerconstructie.pdf
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De grondkerende diepwand die wordt aangelegd aan de Zeekant gaat de bescherming van 

het achterland tegen de zee overnemen van de huidige constructies ter plekke. Het betreft 

hier een diepwand met een dikte van 800 mm; (de hoogte van de diepwand is t.p.v. de 

garage tot -5 m NAP, buiten de garage is het niveau van de diepwand tot 0 NAP) en tussen de 

brug en de bestaande bebouwing een jetgrouten palenwand met een dikte van 600 mm; (de 

onderzijde van de wand is op +3 m NAP).   De parkeergarage ligt buitendijks.  Voor 

buitendijks gebied gelden in tegenstelling tot het binnendijks gebied geen wettelijke normen 

voor de bescherming tegen overstroming.  

Het gebouw zelf bestaat uit een drielaagse parkeergarage voor ca. 670 parkeerplekken dat 

tegen de hoger gelegen Zeekant aangebouwd wordt. Langs de Strandweg (Boulevard) wordt 

op (en deels naast) de onderste parkeerlaag ca. 5600m2 horeca en retail gerealiseerd.  

(Noordboulevard Scheveningen Vastgoedontwikkeling, uitgangspuntenrapport) 

 Zie ter verduidelijking onderstaand figuur 2 uit dit rapport (staat ook als fig 2-15 in het 

Arcadis rapport): 

      Uitgangspuntenrapport:  Figuur 2, Doorsnede over garage en retail/horeca 

 

 

  

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
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Het Arcadis rapport: “NOORDBOULEVARD SCHEVENINGEN: Analyse 

waterkeringstechnische effecten van voorgestelde parkeergarage en grootschalige 

boulevardaanpassing” van 3 maart 2017 maakt inzichtelijk hoe naar de kustveiligheid is 

gekeken.   (de link bestaat uit een memo van Antea met het Arcadis rapport als bijlage). 

Op pag. 9/143 wordt geconcludeerd dat de veiligheidswinst ten gevolge van de in 2010/11 

uitgevoerde kustversterking niet teniet wordt gedaan: 

“Bij de daadwerkelijke beoordeling van de effecten van de parkeergarage op de veiligheid 

van de waterkering is voortgebouwd op de hiertoe al in 2013 tussen de betrokken partijen 

gemaakte afspraken. De kern van deze afspraak is dat het eerder geschetste negatieve 

effect van de ingreep mag worden gecompenseerd door de veiligheidswinst die het gevolg 

is van de in 2010/11 uitgevoerde kustversterking bij Scheveningen-Dorp. Deze laatste heeft, 

ook ter plaatse van de Noordboulevard, immers geleid tot een zeewaartse uitbouw van de 

kustlijn en dus een toename van de veiligheid van de waterkering.  

De uitgevoerde berekeningen van Arcadis tonen aan dat in alle gevallen de maatgevende 

afslagrand in de nieuwe situatie zeewaarts van de afslag in de oude situatie ligt en dat er 

dus sprake is van enige netto veiligheidswinst zelfs als geen rekening wordt gehouden met 

de zeewaartse uitbouw van de boulevard.” 

De effecten op de veiligheid van de waterkering zijn te lezen in hoofdstuk 5. 

Hoofdstuk 5.4.2, pag. 55/143: 

“Een duinafslagberekening waarbij het profiel uit 1995 wordt gebruikt geeft inzicht in de 

veiligheid van de referentiesituatie, dit uitgedrukt in de positie van het afslagpunt en 

specifiek betrokken op de situatie in de zogenaamde centrale raai. Figuur 5-1 geeft het 

resultaat van deze duinafslagberekening. Te zien is dat in deze situatie de afslag reikt tot 

op/in het plateau waar de Oranjeflats staan. De positie van de voorzijde van de flats is in 

deze figuur aangeven met de verticale grijze streeplijn en toont aan dat de maximale 

afslag (gele stip in de figuur) tot ruim 25 m voorbij de voorzijde van deze flats 

reikt”.   

              
                      Fig. 5-1 uit het Arcadis rapport 

“Het maatgevende afslagpunt is voor deze referentiesituatie dus gelegen op RSP-118 m. De 

op/in/voor de boulevard te definiëren ingrepen zijn alleen toelaatbaar als de afslagpositie 

die volgt uit een duinafslagberekening waarin de gecombineerde ingreep is ingepast, niet 

zeewaarts van deze locatie ligt”. 

  

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
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Na een aantal doorrekeningen van effecten van voorgestelde parkeergarage en grootschalige 

boulevardaanpassing is de conclusie in hoofdstuk 5.5.6  pag. 61 dat het afslagpunt van ruim 

25 m voorbij de voorzijde van de Oranjeflats een tiental meters richting zee verschuift:  

Als bewoner lees ik hier dat “de afslag reikt tot op/in het plateau waar de Oranjeflats 

staan”  en dat dit iets opschuift richting zee na implementatie van alle voorstellen.  

 

Een presentatie van Andorka Gal over de Zeekant: “Scheveningen aan (in) zee”  uit 2006 gaf 

dit overstromingsrisico ook al aan. Conclusie daar: “De kans is erg klein, maar als er een 

superstorm optreedt dan moeten we rekening houden met het buitendijks wonen. 

Golfoverslag zorgt ervoor dat: Ons complex tijdelijk een geïsoleerd eiland in zee wordt.; 

Kelders en parkeerruimte onderlopen.; Uitval van: water, verwarming, elektra (liften, 

deuren) etc.” 

Hoe een parkeergarage zich als NWO gedraagt is onzeker. (zie de voorverkenning pag. 28 en 

hoofdstuk 3.2).  

In het basisrapport Zandige Kust staat hier op pag. 281 het volgende over [TAW (1995)]: 

“Het laat zich indenken dat er uiteindelijk (ook) een onderscheid naar de wijze van 

constructie van de bouwwerken zal worden gemaakt. Bouwwerken die na ondermijning in 

het geheel voorover in zee storten, zullen een ander effect op de mate van duinafslag 

hebben dan bouwwerken die tijdens het onttakelingsproces in kleinere brokstukken 

uiteenvallen.” 

Wanneer bij een superstorm rond/onder de parkeergarage (zelf een grote NWO) afslag 

optreedt en de Hommerson parkeergarage bezwijkt zonder uiteen te vallen en in zijn geheel 

voorover stort, dan zou dit via de diepwand en daaraan aangebrachte grondankers best wel 

eens vervelende gevolgen kunnen hebben voor de fundering van de  Oranjeflats.    

In het Arcadis rapport: “NOORDBOULEVARD SCHEVENINGEN” van 3 maart 2017 worden 

de afspraken tussen Delfland, Gemeente en Rijk uit 2013 nog eens besproken in hoofdstuk 4.  

Afspraak 3:  BKL-verlegging 

De derde afspraak luidt als volgt: 

“Het ministerie van Infrastructuur en Milieu garandeert de benodigde verlegging van de 

basiskustlijn van minimaal 70 meter voor de raai 99.75 en 35 meter voor de raaien 99.25 

en 98.75 in 2015/2016.” 

“Daarbij werd ook nog opgemerkt dat het een belangrijke voorwaarde voor deze aanpak is 

dat de verlegging van de basiskustlijn, die is gepland in 2015/2016 bij “de tweede tranche” 

van kustlijnverplaatsingen, ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.” 

Dit moest in 2017 nog steeds worden uitgevoerd, zo staat in hoofdstuk 4.2.3, pag.  50-51/143:  

“De formele herziening van de BKL was in principe dit jaar nog voorzien. Met het oog op 

het zogeheten ‘Kustpact’ naar aanleiding van het maatschappelijke debat over bebouwing 

in de kustzone (en de daaraan gerelateerde Beleidslijn Kust), is door het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu besloten om de vaststelling van de herziening van de BKL nog niet 

te starten”.         

 

http://wikifoundryattachments.com/I1mOmXepoQipdrioRYrJ9g==366649
https://deltaprogramma.pleio.nl/file/view/18577692/voorverkenning-nwos-in-duinen-2012-deltares-arcadis
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:c0ce0154-fbe3-46ce-bc26-0889f84138b5/datastream/OBJ/download
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
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Pas op 15 feb 2018 is de herziene basiskustlijn vastgesteld.  De DG Ruimte en Water van het 

Ministerie van I&M schrijft hierover ook nog in een brief (IENM/BSK 2017/260693) : 

“Daarbij geldt de BKL als signaleringswaarde.  Als de BKL structureel overschreden dreigt 

te worden, wordt als dat nodig en wenselijk is, zand gesuppleerd”.   Rijkswaterstaat 

garandeert dus niets. De verlegging van de BKL is geen betrouwbare afspraak en is feitelijk 

voor de toekomst niet gegarandeerd. 

In het Arcadis rapport staat in Bijlage E: Voorwaarden Strandbebouwing Jaarrond van 

Rijkswaterstaat op pag. 138/143: 

“In geval van zandverplaatsingen door stormen is eventuele schade aan de vergunde 

werken voor rekening van de vergunninghouder. De vergunninghouder kan geen 

aanspraak maken op extra bescherming en/of suppletie”  

Gesimplificeerd komt het er op neer dat de Zeekant het weghalen van een hoop beschermend 

zand voor de deur inruilt voor een belofte van BKL verlegging, die niet feitelijk gegarandeerd 

wordt. 

Afspraak 5:  Meegroeiconcepten 

Een van de aandachtspunten bij de tussen Hoogheemraadschap en Rijk gemaakte afspraken 

had betrekking op het ontwikkelen van een zogenaamd meegroeiconcept voor de in de 

waterkering te realiseren constructie. (afspraak 5)  Deze afspraak was in lijn met een van de 

belangrijkste doelen van het Deltaprogramma Kust, namelijk dat het kustfundament en de 

daarop aanwezige kering in harmonie met de (bebouwde) omgeving met de zeespiegel-

stijging mee kan groeien. 

 

Om tegemoet te komen aan verzwaarde klimaatomstandigheden in de toekomst met een veel 

hogere zeespiegel heeft Arcadis een meegroeiconcept ontwikkeld. Op pagina 52/143 van het 

Arcadis rapport  is te lezen dat hierover contact is geweest met architect W. de Bruin, en op 

pagina 83/143 met figuur 5-36 wordt beschreven hoe het gebouw en boulevard aangepast 

kunnen worden. Met  figuur 5-37 op pagina 84/143 toont de architect een uitwerking van een 

flexibele aanpassing van de constructie aan die verzwaarde klimaatomstandigheden, waarbij 

’inleveren’ van de onderste parkeerplaatsen wordt gecompenseerd door het parkeren in de 

oude winkel/horecavoorziening en op het dak van het oorspronkelijke ontwerp. Tevens is te 

zien dat de boulevard met 5 meter is opgehoogd en de winkel/horecavoorzieningen op het 

hogere boulevardniveau zijn gepositioneerd.   

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-10426.html
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2013_4_16_college-van-dijkgraaf-en-hoogheemraden/3-a-7/D1064860V2312207.pdf/view/++widget++form.widgets.file/@@download
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
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Het huidige ontwerp voorziet in een zgn. groen dak, beplant met duinplanten. Op de site van 

Imago Noordboulevard staat in nieuwsbrief 18 te lezen: “De voornaamste punten van kritiek 

van de (welstands-)commissie betroffen het gevelontwerp, de landschappelijke inrichting 

van het groene dak en de inpassing van de zonnepanelen daarbij. Impressies van de gevel 

en het groene dak treft u aan in de bijlage. Over de definitieve inrichting van de daktuin zal 

in de Klankbordgroep nog wel een en ander moeten worden bijgeschaafd. Met name de 

hoogten van de daklijn zelf en van de struiken op het dak en langs de Zeekant zijn daarbij 

punten van aandacht.”  

Kennelijk is de inrichting van het dak een belangrijk criterium voor de bouwvergunning. 

Het meegroei concept van Arcadis aan mogelijk veranderende omstandigheden, zoals een 

stijgende grondwaterspiegel, werkt niet. Wanneer de onderste parkeerlaag opgevuld wordt 

met zand en verloren gaat, is dit niet te compenseren door te gaan parkeren in de oude 

winkel/horecavoorziening en op het dak van het oorspronkelijke ontwerp. Dit staat haaks op 

de huidige opinie van de welstandscommissie. 

In dit licht gezien is dit meegroeiconcept niet verdedigbaar. Aanpassing van de constructie 

aan die verzwaarde klimaatomstandigheden kan dan alleen plaatsvinden door die onderste 

(ondergrondse) parkeerbouwlaag ’in te leveren’, wat een grote stap is en geen meegroei. 

Bovendien is het een lastige keuze, want een vermindering van het aantal parkeerplaatsen 

kost iemand (Hommerson of de Gemeente) geld.  Ook het keuze moment voor deze stap 

oplossing zal daardoor lastig worden. 

 

In het Arcadis rapport staat op pag. 22/143: “ 7) Momenteel (december 2016) wordt er ook 

gekeken naar de mogelijkheid om de toegang tot de parkeergarage via een ongelijkvloerse 

kruising vanaf de Zwolsestraat te regelen. Deze uitwerking maakt echter geen onderdeel 

uit van de voorliggende uitwerkingen.”  

Toch is deze ontsluiting getekend op Tekening nr TO-OVG-011, d.d. 28-02-2017 (Plattegrond 

parkeren 1, Parkeren -1),  net als in het Arcadis rapport in Figuur 2-14 “Plattegrond 

parkeergarage op kelder niveau” op pag. 24/143:   

Deze zuidelijke ontsluiting maakt daarmee deel uit van de aanvraag en vergunning.  

Ook de ondergrondse toegang voor een tunnelontsluiting zoals te zien is in figuur 2-14 past 

niet in dit meegroeiconcept vanwege het “opvullen van de onderste parkeerlaag met zand 

i.v.m. gestegen grondwaterstand”. 

http://www.imagonoordboulevard.nl/nr-18
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
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Aan afspraak 5, waaraan ook de Gemeente Den Haag zich gebonden heeft, is niet voldaan. 

Het projectgebied maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Scheveningen-Badplaats’. 

Dit bestemmingsplan is op 17 oktober 2013 door de raad vastgesteld en vanaf 20 december 

2013 onherroepelijk. Het projectgebied heeft binnen dit bestemmingsplan een aantal 

bestemmingen zoals ‘Gemengd - 4’, ‘Verkeer - verblijfsgebied’, ‘Waterstaat - Waterkering’ en 

‘Milieuzone –Grondwaterbeschermingsgebied’ 

De toegestane functies binnen de bestemming 'Gemengd - 4' zijn: cultuur en ontspanning 

(waaronder wordt begrepen: atelier, attracties/attractiepark, bioscoop, bowlingbaan, casino, 

congrescentrum, creativiteitscentrum, dansschool, museum, muziektheater), detailhandel, 

dienstverlening, horeca, een en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken 

geen gebouw zijnde, (gebouwde) parkeervoorzieningen, wegen, groen, water en overige 

voorzieningen. 

Hierin komt het gebruik als parkeergarage niet voor. Voor het naastgelegen Palace 

Promenade complex geldt gebruiksfunctie GD-5. Hierin is een (ondergrondse) parkeer-

garage toegestaan in maximaal 2 lagen. 

 

Zienswijze naar aanleiding van hoofdstuk 1 en 2: 

De parkeergarage wordt buitendijks gebouwd en daar gelden in tegenstelling tot binnendijks 

gebied geen wettelijke normen voor de bescherming tegen overstroming. De parkeergarage 

ligt aan de zeezijde van het afslagpunt. Derhalve moet worden aangenomen dat de 

parkeergarage eens zal wegspoelen. Net als in Katwijk zou de zeewering verlegd moeten 

worden. Van de constructie van de garage en diepwand wordt (in principe) geen 

waterkerende functie verwacht. De constructie wordt er in ieder geval niet op ontworpen.  

De tunnelaansluiting zoals nu ingetekend is een zwakke plek en de invloed hiervan op kop- 

en randeffecten van de bebouwing is onvoorspelbaar. Daarbij is het gedrag van een dergelijk 

grote NWO na ondermijning onzeker.  

De verlegging van de BKL is geen betrouwbare afspraak. Zeekant-eigenaren ruilen het 

weghalen van een hoop beschermend zand in tegen een belofte van BKL verlegging, die niet 

feitelijk gegarandeerd wordt. 

Voor de toekomst voorziet het meegroeiconcept in het opvullen van de onderste parkeerlaag 

met zand. Wanneer de onderste parkeerlaag verloren gaat, is dit niet te compenseren door 

het parkeren in de oude winkel/horecavoorziening en op het dak van het oorspronkelijke 

ontwerp. Dit staat haaks op de huidige opinie van de welstandscommissie.  

Voor het naastgelegen Palace Promenade complex geldt gebruiksfunctie GD-5. Hierin is een 

(ondergrondse) parkeergarage toegestaan in maximaal 2 lagen. 

Sta daarom voor de nieuwe Hommerson parkeergarage de onderste bouwlaag  NIET  toe en 

beperk het gebouw tot 2 lagen parkeren. 

Hiermee wordt het probleem van het meegroeiconcept omzeild. Hiermee wordt een 

onvoorspelbaar kop- en randeffect voorkomen. Omdat het gebouw minder diep in de 

zeewering komt te liggen wordt minder zand uit de zeewering weggenomen en is het als 

NWO kleiner. Daardoor is er een kleiner ongewenst effect als gevolg van ondergraving bij 

stormafslag. Door meer zand worden de Oranjeflats aan de Zeekant beter beschermd. 

 

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bestemmingsplannen/scheveningen-badplaats.htm
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3. Het Gat in de Dijk 

 

 

  Bron:  Scheveningsche Courant 7 maart 2018 
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Op 29 maart 2017 is een Omgevingsvergunning aangevraagd vastgoedontwikkeling 

Noordboulevard Scheveningen (project Hommerson) gepubliceerd. Dit project betreft de 

ontwikkeling van een nieuw winkel- en horeca complex inclusief parkeergarage ten noorden 

van de pier in Scheveningen. Bij de aanvraag hoort een 60-tal documenten. Een aantal 

daarvan is te vinden op de Imago Noordboulevard site. 

Op 22 februari 2018 is voor dit project is een Omgevingsvergunning -Ontwerpbeschikking 

verleend-   gepubliceerd door de Gemeente Den Haag.  

Aanleg van een tunnel. 

Uit de aanvraag documenten voor de omgevingsvergunning vastgoedontwikkeling 

Noordboulevard Scheveningen (project Hommerson) blijkt dat in dit bouwplan 

voorbereidingen worden getroffen voor een toekomstige ontsluiting van de parkeergarage 

middels een aansluiting aan de Zuidzijde op kelderniveau (laag -1).  

Uit:  Uitgangspunten rapport Noordboulevard Scheveningen Vastgoedontwikkeling, 

referentie I&BBE6044R002F1.0, versie 1.0, projectnr. BE6044, d.d. 28 februari 2017, Royal 

Haskoning DHV: 

pag. 9: 2.4.2      Tunnel: 

“ Op laag -1 van de garage komt in de toekomst tussen as C en D een tunnel voor auto’s 

naar de Zwolsestraat, met daar plaatselijk een voetgangers tunnel naar de Palace 

promenade. Deze tunnel sluit op as 12 aan op de garage, alleen het deel onder het gebouw 

maakt onderdeel uit van het project het stuk tunnel loopt dus tot de gevellijn nabij as 10. 

Het deel van de tunnel binnen het project wordt uitgevoerd met prefab wanden en een 

kanaalplaat dak, de vloer is klinker bestrating zoals in de garage. De tijdelijke wand in de 

gevellijn wordt kalkzandsteen, zodat deze relatief eenvoudig verwijderd kan worden als de 

tunnel wordt aangesloten. “  

            
Deze tunnelaansluiting op laag -1 bevindt zich op 2.7 m NAP  (2.7 mtr boven NAP).  

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-50038.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-50038.html
http://www.imagonoordboulevard.nl/vergunningsproces
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-37454.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-37454.html
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In de aanvraag Omgevingsvergunning vastgoedontwikkeling Noordboulevard Scheveningen 

laat men het verdere verloop van deze ondergrondse ontsluiting achterwege.  

Toch komt het in allerlei documenten telkens terug: het Arcadis rapport, aanvraag 

documenten en tekeningen, raadsbesluit, ontwerpwatervergunning, site Imago en nu weer in 

deze ontwerp-omgevingsvergunning op pag. 25, 34 en 35. 

Ongemerkt worden de geesten rijp gemaakt voor een toekomstige tunnel (via een 

tunnelontsluiting) zonder dat men daar van overheidswege een fundamentele uitspraak over 

doet. Werden in 2013 nog afspraken gemaakt tussen Hoogheemraadschap, ENW en RWS 

voor plannen om in de zeewering te bouwen (zie de notitie “Initiatieven Scheveningen Bad”); 

nu laat men een open discussie voor een tunnel in de zeewering -uniek in Nederland- 

achterwege.   

Volgens het raadsbesluit van december 2016 is de tunnel is een project voor de Gemeente 

Den Haag geworden en heet het nu: “aanleg van een ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat 

/ Gevers Deynootweg”.  Met deze titel is de nadruk verlegd van tunnel naar kruising. 

 

Ondertussen laat men proefballonnetjes op, zoals met de presentatie op 14 juni 2017  in het 

Bilderberghotel. Na de commotie die ontstond staat geschreven in een later verslag:  

“Daarom wordt het Schetsontwerp voor de ongelijkvloerse kruising vooralsnog niet aan 

het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. We wachten eerst de uitkomsten 

van het aanvullend onderzoek af”.  

Een eerste schets voor een tunnel zoals door de Gemeente Den Haag op 14 juni 2017 

getoond: 

 

Het ontwerp voorziet in een toegangstunnel voor de Hommerson parkeergarage (heen en 

terug) die loopt vanaf de Zwolsestraat t.h.v. Ramada hotel via het midden van de 

Zwolsestraat en de korte zijde van de Zeekant en die na een draai uitkomt in de nieuwe 

parkeergarage van Hommerson. 

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-50038.html
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
http://www.imagonoordboulevard.nl/vergunningsproces
http://www.imagonoordboulevard.nl/vergunningsproces
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4607843/3/20161215-RIS295697%20VO%20Noordboulevard%20Middenboulevard%20en%20Kurhaus%20eo
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2017-56180/currentItem
http://www.imagonoordboulevard.nl/nr-17-informatie-brief
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-37454.html
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2013_4_16_college-van-dijkgraaf-en-hoogheemraden/3-a-7/D1064860V2312207.pdf/view/++widget++form.widgets.file/@@download
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4607843/3/20161215-RIS295697%20VO%20Noordboulevard%20Middenboulevard%20en%20Kurhaus%20eo
http://www.vvedavinci.nl/images/Noordboulevard/Presentatie-14-juni-info-avond-ongelijkvloerse-kruising_def.pdf
http://www.vvedavinci.nl/images/Noordboulevard/170629_begeleidende-brief-bij-verslag_def.pdf
http://www.vvedavinci.nl/images/Noordboulevard/Presentatie-14-juni-info-avond-ongelijkvloerse-kruising_def.pdf
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In een getoond dwarsprofiel is wat maatvoering te zien: 

 

De getoonde tunnelbak heeft ongeveer een breedte van 10 mtr.  

De tunnelbuis gaat dan ongeveer een breedte krijgen van 8 mtr met een geschatte hoogte van 

3 mtr  en is circa 175 mtr lang.   

 

In het raadsbesluit van december 2016 is verder te lezen: 

Foto:  Zwolsestraat huidige situatie (Google) 

“De ongelijkvloerse oplossing 

bestaat uit een parkeertunnel 

in twee richtingen met een 

beperkte maatvoering 

(bijvoorbeeld Schedeldoekshaven). 

De in- en uitritten daarvan 

komen te liggen in de 

middenberm van de 

Zwolsestraat tussen de 

Alkmaarsestraat en de  

Gevers Deynootweg.” 
Foto:  Inrit Schedeldoekshaven (Google) 

 

Een 10 meter brede tunnelbak leggen in een middenberm van 4 meter is te mooi om waar te 

zijn. Klopt: als iets te mooi lijkt om waar te zijn dan is dat vaak ook zo. 

Van een “beperkte maatvoering” in het concept schetsontwerp ongelijkvloerse kruising is 

geen sprake meer; het wordt wel iets forser dan bij de Schedeldoekshaven.  

Aan de zijkanten worden links een ventweg bij de torenflats en rechts een voorrijstrook bij 

het Bilderberg hotel opgeofferd om in het midden van de weg ruimte te maken voor de 

tunnelbak van 10 mtr breed.  

Je kunt dan m.i. niet meer schrijven dat  “de in- en uitritten daarvan komen te liggen in de 

middenberm”  als die nu maar 4 mtr breed is. 

  

http://www.vvedavinci.nl/images/Noordboulevard/Presentatie-14-juni-info-avond-ongelijkvloerse-kruising_def.pdf
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4607843/3/20161215-RIS295697%20VO%20Noordboulevard%20Middenboulevard%20en%20Kurhaus%20eo
http://www.marktplaats.nl/i/help/veilig-en-succesvol/
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Dat men met deze tunnel door de keerwand (de diepwand of de jetgrouten palenwand) heen 

moet en daarmee door de wand die de eerste bescherming vormt voor het achterland, wordt 

niet genoemd.  

Dat deze tunnel een open pijp is van ca. 8 bij 3 mtr, met een lengte van 175 mtr die bijna 

door de gehele zeewering heen gaat (zie de leggerkaart) wordt naar mijn mening 

veronachtzaamd wanneer de Gemeente het project de titel geeft:  

“aanleg van een ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat / Gevers Deynootweg”.  

 

 

Figuur:  Leggerkaart Delfland voor omgeving Zwolsestraat – Gevers Deynootweg met tunnel ingetekend. 

 

Uit het Arcadis rapport: “NOORDBOULEVARD SCHEVENINGEN” : Analyse 

waterkeringstechnische effecten van voorgestelde parkeergarage en grootschalige 

boulevardaanpassing” van 3 maart 2017: 

Na een aantal doorrekeningen van effecten van voorgestelde parkeergarage en grootschalige 

boulevardaanpassing is de conclusie in hoofdstuk 5.5.6  pag. 61/143, dat het afslagpunt van 

ruim 25 m voorbij de voorzijde van de Oranjeflats een tiental meters richting zee verschuift.  

Dit betekent dat ook de tunnelaansluiting (in Figuur 2-14 “Plattegrond parkeergarage op 

kelder niveau” op pag. 24/143 is deze toegang getekend, evenals  op Tekening nr TO-OVG-

011, d.d. 28-02-2017 (Plattegrond parkeren 1, Parkeren -1) met deze afslag te maken krijgt.  

Wanneer daar afslag optreedt, is doorbraak een feit en stroomt zeewater, op dat moment met 

een niveau van ca. 10 meter boven NAP, door de tunnel via deze tunnelaansluiting op 2.7 mtr 

boven NAP, zo naar de Zwolsestraat.  

  

http://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a947230fdb5e40adb58c445da656fbd2
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
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Natuurlijk zal als oplossing hiervoor een nooddeur bedacht worden, maar dat is voor een 

tunnel in de zeewering in Nederland nog niet vertoond. Integendeel, dit soort waterkerende 

kunstwerken krijgt juist bijzondere aandacht vanwege hun faalkans (TAW Leidraad 

Kunstwerken, bijlage B7).    

Scheveningen-Bad is gebouwd op zand. Grote schade kan worden aangericht aan niet 

onderheide gebouwen in de Zwolsestraat als het complex Leonardo da Vinci, Ramada Hotel, 

Bilderberg hotel. 

Belangrijke risico objecten in de buurt zijn: het Gasontvangststation Gasunie W152 

Groningsestraat en het Gasdrukregel- en meetstation Eneco Groningsestraat, beiden op 400 

mtr afstand en het Waterpompstation Dunea Productielocatie Scheveningen, 

Pompstationsweg op 1500 meter afstand. 

 

Verlaging korte Zeekant 

Vanwege de realisatie van het initiatief van Hommerson zijn er plannen om de korte zijde 

van de Zeekant als ontsluiting voor autoverkeer te laten vervallen. Dit deel van de Zeekant 

zal worden ingericht als voetgangersgebied. (RIS290041_bijlage Ruimtelijk kader 

Noordboulevard, dec 2015, pag. 33). 

Bovendien is men voornemens om de korte Zeekant te verlagen: Zie het Arcadis rapport: 

NOORDBOULEVARD SCHEVENINGEN Fig. 5-20, pag. 68/143. 

In Nota van beantwoording - Zienswijzen concept VO Noordboulevard & Kurhaus e.o.  

van 15 dec 2016 (RIS295697) staat onder 1. Stedenbouw: 

“Het zicht op de boulevard vanuit de Zwolsestraat wordt op dit moment belemmerd door 

de hellingbaan naar de parkeergarage en de verschillende trappen. Bij de herinrichting 

zullen de trappen weggehaald worden en zal de straat geleidelijk middels een hellingbaan 

naar de boulevard aflopen. Dit bevordert het zicht op zee.” 

Een overblijfsel uit het tijdperk Jerde (2007) waar dit plaatje en tekst nog uit stammen: 

 

 

Wethouder Norder: "Het aankomen aan 

zee, dat gaat wel lukken, maar niet van 

deze kant (Kurhausplein), maar van een 

andere kant (einde Zwolsestraat) en daar 

komt een hele mooie doorsteek met een 

gebouw op palen, waarbij je inderdaad 

enorme doorkijk krijgt naar zee en naar 

de Pier die we daar gaan realiseren”. 

 

Dat geeft bovenstaand beeld, waar de tunnel in- en uitgang nog niet eens te zien is.  

  

https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Eindrapport%20Veiligheid%20Nederland%20in%20Kaart_tcm21-63921.pdf
https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Eindrapport%20Veiligheid%20Nederland%20in%20Kaart_tcm21-63921.pdf
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:3a3aead8-08a8-4c99-afe9-ada2811d15c1/datastream/OBJ/download
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:3a3aead8-08a8-4c99-afe9-ada2811d15c1/datastream/OBJ/download
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3346086/1/RIS290041_bijlage%20Ruimtelijk%20kader%20Noordboulevard
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3346086/1/RIS290041_bijlage%20Ruimtelijk%20kader%20Noordboulevard
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4608874/1/RIS295697_Bijlage_2_Zienswijze_Rapportage
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3344943/1/RIS159806c
http://www.toekomstscheveningenbad.nl/
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Dit wordt zo ongeveer het echte uitzicht: 

U ziet in de verte de entree van de Pier 

en weinig zee, door een kleine opening. 

Zoiets als in de compilatie hiernaast: 

 

In de notitie “Initiatieven Scheveningen Bad” zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie 

van Infrastructuur en Milieu, Het Hoogheemraadschap van Delfland en De Gemeente Den 

Haag voor drie particulieren bouwinitiatieven: Noordboulevard (Hommerson), Vitalizee 

(Sense) en Oscars. Als medeopsteller is de Gemeente Den Haag ook gebonden aan deze 

afspraken. 

Een van de voorwaarden is dat hiermee de veiligheid van het achterland niet nadelig wordt 

beïnvloed (het ‘ja, mits’-principe). Door het Hoogheemraadschap is aangegeven dat er op dit 

moment langs de boulevard een overwaarde waterveiligheid aanwezig is door de aanwezige 

hoeveelheid zand als gevolg van de aanleg van de Morales boulevard.  

Binnen deze 3 projecten mag gebruik gemaakt worden van deze overmaat bij de toetsing om 

aan de veiligheidsnorm te blijven voldoen. 

Het verlagen van de korte Zeekant en de aanleg van een tunnel zijn geen onderdeel van deze 

notitie en geen onderdeel van de gemaakte afspraken. Het weghalen van zand uit de 

zeewering, wat altijd een negatief effect heeft, mag m.i. daarom niet rekenkundig 

gecompenseerd worden met die overwaarde.  

Nog kort geleden zijn enorme investeringen gedaan om de veiligheid te waarborgen, zoals de 

strandverbreding, de Morales boulevard en de zandmotor. Allerlei  rapporten zeggen dat er 

in de komende jaren vanwege zeespiegelstijging nog meer gedaan moet worden. Het is echt 

onbegrijpelijk dat nu toestemming zou worden verleend aan projecten, die aan die veiligheid 

juist afbreuk doen.  

 

Zienswijze 3: 

In de documentatie voor deze omgevingsvergunning is men zeer stellig in de bewering dat er 

een tunnel er komt. Een tunnel maakt geen deel uit van de afspraken genoemd in de notitie 

“Initiatieven Scheveningen Bad”. Juist omdat die tunnel begint aan de zeezijde van het 

afslagpunt is er een grote kans op doorbraak van de zeewering via deze toekomstige tunnel.  

Met deze omgevingsvergunning wordt de voorbereiding voor een toekomstige ontsluiting 

van de parkeergarage middels een aansluiting aan de Zuidzijde op kelderniveau (laag -1) 

vergund. Deze ontsluiting moet NIET worden toegestaan. Het verlagen van de korte Zeekant  

maakt ook geen onderdeel uit van genoemde notitie en van de gemaakte afspraken. Tunnel 

en verlaging moeten ook niet worden toegestaan. 

  

https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2013_4_16_college-van-dijkgraaf-en-hoogheemraden/3-a-7/D1064860V2312207.pdf/view/++widget++form.widgets.file/@@download
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2013_4_16_college-van-dijkgraaf-en-hoogheemraden/3-a-7/D1064860V2312207.pdf/view/++widget++form.widgets.file/@@download
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2013_4_16_college-van-dijkgraaf-en-hoogheemraden/3-a-7/D1064860V2312207.pdf/view/++widget++form.widgets.file/@@download
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4. Verkeer  

 

  Bron: Scheveningsche Courant 21 februari 2018 
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Uit: Verkeersvisie Scheveningen 2025 , hoofdstuk 3.1 Ambitie, pag. 15, 16, 18/90: 

(RIS295689, vastgesteld )  

“Het is gebleken dat gemiddeld -afhankelijk van het aantal zomerse dagen en het aantal 

evenementen- op 325 dagen in het jaar sprake is van een relatief beperkte verkeersdrukte 

(niveau 1 en 2) . Daarbij is alleen bij lokale situaties sprake van enkele knelpunten die 

opgelost moeten worden.” 

“Op dagen met niveau oranje en rood (resp. niveau 3 en 4) zijn aanvullende maatregelen 

nodig, bijvoorbeeld op het vlak van Dynamisch Verkeersmanagement, tijdelijke 

afsluitingen, extra Park+Ride (P+R), de inzet van extra trams en (pendel-)bussen en de 

inzet van extra verkeersregelaars. Bij niveau oranje gaat het om gemiddeld 30 dagen en 

bij niveau rood om gemiddeld 10 dagen per jaar.” 

“Uit de Verkeersvisie volgen aanvullende maatregelen om de piekdrukte op te vangen. Het 

is nadrukkelijk de bedoeling dat deze bij de uitwerking naar een uitvoeringsprogramma 

getoetst worden op (kosten-)effectiviteit. Het is bijvoorbeeld niet kosteneffectief om een 

tunnelverbinding of andere ingrijpende infrastructurele maatregelen voor te stellen, 

wanneer dit slechts een beperkt oplossend vermogen heeft en wanneer de verkeersstromen 

90% van het jaar relatief makkelijk via de huidige infrastructuur kunnen worden 

afgewikkeld. Het is bijvoorbeeld wel kosteneffectief om met behulp van het plaatsen van 

bebording wegen af te sluiten voor zwaar vrachtverkeer, of door het slim inzetten van 

extra openbaar vervoer tijdens piekdrukte.” 

Volgens de verkeersvisie Scheveningen staat er voor het Zwarte Pad gedurende 30 dagen per 

jaar een file op de Gevers Deynootweg en dan nog alleen in de morgen en middag.   Dit is 

minder dan 10% van het jaar. Volgens de Verkeersvisie Scheveningen 2025 is een tunnel 

dan niet kosteneffectief. 

Op 16 mei 2017 heeft de Gemeente besloten (RIS296987) omdat o.a. “de conclusie van de 

m.e.r.-beoordeling is dat belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten”    

“dat voor het besluit om ten behoeve van de realisatie van een winkel- en horecacomplex 

met parkeergarage aan de Noordboulevard in Scheveningen (project Hommerson) af te 

wijken van het bestemmingsplan geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld” 

In de Aanmeldingsnotitie MER beoordeling van Anteagroup voor de Hommerson 

parkeergarage staat op pag. 26 de samenvattende conclusie over verkeer: 

“De voorgenomen ontwikkeling leidt tot een beperkte verkeerstoename. De 

verkeersstromen van en naar de garage kunnen worden opgevangen in het bestaande 

wegennet. Alleen tijdens de erg drukke dagen kunnen in het gebied verkeersknelpunten 

ontstaan.” 

Het verkeersonderzoek van Goudappel/Coffeng (gebruikt voor de MER procedure) zegt in 

lijn hiermee in het hoofdstuk conclusies op pag. 14: 

= Op een reguliere dag is het extra verkeer van en naar de geplande ontwikkeling en 

nieuwe parkeergarage beperkt van invloed op de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. 

  

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4624533/1/RIS295689_bijlage_Verkeersvisie_Scheveningen_2025
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4607117/3/170126-RIS295689%20GEAMENDEERD%20Verkeersvisie%20Scheveningen%202025
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4624533/1/RIS295689_bijlage_Verkeersvisie_Scheveningen_2025
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/393770
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333103/1/RIS296987_Bijlage_1_Aanmeldingsnotitie_M_e_r__beoordeling
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333100/1#search=%22RIS296987%22
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= Op een relatief drukke dag (weekenddag met mooi weer met 70% meer verkeer ten 

opzichte van een reguliere dag in het piekuur) is de doorstroming op de Gevers 

Deynootweg in de situatie zonder ontwikkelingen reeds beperkt. Dit is het gevolg van de 

beperkte afwikkelcapaciteit van parkeervoorziening Zwarte Pad. De beperkte 

verkeersafwikkeling vertaalt zich in een lange wachtrij voor het Zwarte Pad, tot op het 

kruispunt met de Zwolsestraat, en in een hoge verliestijd. In de situatie met nieuwe 

parkeergarage neemt de verliestijd, ondanks de toename van de verkeersintensiteit 

(beperkt) af. De wachtrijlengte neemt wel toe, als gevolg van de reeds beperkte kwaliteit 

van de verkeersafwikkeling. Het rechtsaf voorsorteervak op de Zwolsestraat heeft net 

voldoende lengte om de totale wachtrij te faciliteren. 

= Op een erg drukke dag (combinatie mooi weer en een landelijk evenement)  is het netwerk 

overbelast 

en op pag. 7: 

“De linksaf strook op de Gevers Deynootweg heeft voldoende lengte om het vertrekkende 

verkeer op een drukke dag te faciliteren. De maximale wachtrijlengte neemt, als gevolg van 

de 200 vertrekkende voertuigen, toe van 8 tot circa 25 meter. Het opstelvak heeft een 

effectieve lengte van circa 50 meter, wat lang genoeg is om de wachtrij op drukke dagen te 

faciliteren.” 

Conclusie: De verkeersstromen van en naar de Hommerson garage kunnen worden 

opgevangen in het bestaande wegennet. Alleen tijdens de erg drukke dagen kunnen in het 

gehele gebied verkeersknelpunten ontstaan. 

Met deze omgevingsvergunning wordt een noordelijke ontsluiting van de Hommerson 

parkeergarage vergund.  Volgens de Verkeersvisie Scheveningen 2025 en het 

verkeersonderzoek van Goudappel / Coffeng  is er 325 dagen per jaar geen probleem. 

 

Het is bij iedereen bekend dat er op zomerdagen een file op de 

Gevers Deynootweg staat, omdat het Zwarte Pad dan vol is met 

450 geparkeerde auto’s. Terwijl er bijna altijd plek is in de 

parkeergarage aan het begin van de Zwolsestraat, zijn er nog 

genoeg mensen, die meer dan 1 uur willen wachten. Het 

probleem van deze file moet worden opgelost. Niet vanwege de 

nieuwe Hommerson garage, maar vooral voor de bewoners van 

Zeekant, het noordelijke gedeelte van de Gevers Deynootweg 

en hotelgasten van Carlton Beach en Zeekant. Zij moeten ook 

in deze fuik wachten, al gaan ze er bij Carlton Beach uit naar 

hun eigen bewoners parkeerplaats. En in het tunnelplan van de 

Gemeente komen straks de bewoners van de Palaceflats met 

meer dan 200 auto’s er nog bij! 

 

Er is geen capaciteitsprobleem op de kruising Zwolsestraat-Gevers Deynootweg. 

VOL=VOL van het Zwarte Pad is het probleem. Er kunnen gewoon geen auto’s meer bij en 

daarom staat het stil op de Gevers Deynootweg. 

  

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4624533/1/RIS295689_bijlage_Verkeersvisie_Scheveningen_2025
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333100/1#search=%22RIS296987%22
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Ook de Gemeente heeft dit file probleem gezien. Volgens het raadsbesluit van 15 december 

2016 moet er daarom een zuidelijke tunnelontsluiting komen. Dit project kreeg de naam 

mee: “aanleg van een ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat / Gevers Deynootweg”.   

Met een eigen in- en uitrit voor de Hommerson parkeergarage wordt het probleem voor 

Hommerson van de wachtenden op de Gevers Deynootweg voor het Zwarte Pad opgelost.  

Het probleem voor de bewoners is echter niet opgelost; integendeel.   

Een tunnel naar de Hommerson parkeergarage is niet het ei van Columbus. Alleen de auto’s 

die parkeren in deze garage (350 bezoekers, 350 vastparkeerders volgens de aanvraag) zullen 

gebruik maken van de tunnel. Daarna geldt net als voor het Zwarte Pad:  VOL=VOL.  

Er zal zich dan een nieuwe rij wachtenden formeren, maar dan in de tunnel en op de 

Zwolsestraat. De vaste parkeerders gaan hetzelfde probleem ondervinden als de bewoners 

van de Palace flats, de Zeekant, de noordelijke Gevers Deynootweg en Carlton Beach hotel.  

Hierover zegt de Gemeente:  wachten in de tunnel willen we niet hebben, dus plaatsen we 

een afsluitboom aan het begin van de tunnel of mannen in gele pakken. 

En dat is nou precies wat er moet gebeuren op de Gevers Deynootweg: geef op deze 30 dagen 

alleen toegang aan hen die een parkeerplek hebben. Voor bewoners met een jaarkaart en 

voor bezoekers met een parkeerkaart die ze hebben gekocht aan het begin van de 

Zwolsestraat of bijvoorbeeld on-line. 

Volgens deze ontwerp-omgevingsvergunning valt het plan binnen de kaders van de Agenda 

Ruimte voor de Stad. Dit programma is overigens niet op 9 september maar op 15 december 

2016 geamendeerd vastgesteld door de raad.  In de bijbehorende brochure staan in 

hoofdstuk 7.4, pag. 54:  "4. Stedelijke Kust Toeristische Hotspot, Havenontwikkeling & 

Internationale Zone" (dus niet hotsport!) onder het punt van “Bereikbaarheid kust”  

twee bullit points: 

“•  voorkomen autodrukte in Scheveningen  door aantrekkelijke stedelijke hubs in de stad en 

P+R-voorzieningen buiten de stad en een dynamisch informatiesysteem 

•  automobilisten worden bij aankomst op Scheveningen Bad direct afgevangen door 

parkeergarages op strategische locaties.  Hierdoor is er op Scheveningen meer ruimte voor 

fietsers en voetgangers” 

Dit is iets anders dan het in de ontwerpvergunning genoemde   "afvangen van automobilisten 

door parkeergarages op strategische locaties bij Scheveningen Bad".  

 

Zienswijze 4: 

De verkeersstromen van en naar de Hommerson garage kunnen worden opgevangen in het 

bestaande wegennet. Alleen op circa 30 zomerdagen per jaar staat er een file op de Gevers 

Deynootweg voor het Zwarte Pad, omdat dat parkeerterrein dan vol staat. Deze file is een 

probleem voor bewoners en voor de bezoekers van Scheveningen Bad. 

Deze file moet worden voorkomen door een restrictief toelatingsbeleid op deze circa 30 

zomerdagen per jaar vanaf de kruising Zwolsestraat-Gevers Deynootweg. Geef dan alleen 

toegang aan hen die er een parkeerplek hebben. Voor bewoners met een jaarkaart en voor 

bezoekers met een parkeerkaart die ze hebben gekocht aan het begin van de Zwolsestraat of 

bijvoorbeeld on-line. 

Corrigeer de aanhaling uit de brochure Agenda Ruimte voor de Stad.   

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4607843/3/20161215-RIS295697%20VO%20Noordboulevard%20Middenboulevard%20en%20Kurhaus%20eo
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4607843/3/20161215-RIS295697%20VO%20Noordboulevard%20Middenboulevard%20en%20Kurhaus%20eo
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3916739/3/20161215-RIS295016%20GEAMENDEERD%20Agenda%20Ruimte%20voor%20de%20Stad
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3916739/3/20161215-RIS295016%20GEAMENDEERD%20Agenda%20Ruimte%20voor%20de%20Stad
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3916896/1/RIS295016_bijlage_Agenda_Ruimte_voor_de_Stad
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3916896/1/RIS295016_bijlage_Agenda_Ruimte_voor_de_Stad
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5. Financiering Parkeergarage Hommerson  

 

 Bron: Scheveningsche Courant 28 februari 2018 
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Uit hoofdstuk 4 van  Verslag Bijeenkomst inzake SO ‘Ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat- 

Gevers Deynootweg van 14 juni 2017: 

“Beschikbaar budget tunnelbak/ondergrondse kruising. 

De Gemeente doet geen uitspraken over de geraamde kosten met betrekking tot de 

realisatie van de ongelijkvloerse kruising. Dit omdat dit gevoelige informatie betreft met 

het oog op een aanbesteding van het werk.” 

Tijdens deze bijeenkomst werd gesuggereerd dat de Gemeente de tunnel ging betalen. 

“Opgemerkt wordt, dat met de ongelijkvloerse kruising een ontsluiting voor de 

parkeergarage van Hommerson wordt gebouwd met financiële middelen van de Gemeente 

c.q. de belastingbetaler, terwijl Hommerson een private ontwikkelaar is. 

Veel bewoners hebben daartegen bezwaar en zouden bij voorkeur deze financiële middelen 

ingezet zien ter verbetering van de situatie rond en op het Zwarte Pad. Waarvan akte.”  

In een recent interview van de CFO van Hommerson (zomer 2017) staat: 

“Hommerson moest op zoek naar een constructie die het haar mogelijk zou maken de 

(her)ontwikkeling van het gebied te bekostigen. Als je een gebied met winkels, recreatie en 

horeca op deze locatie nieuw leven wilt inblazen, zijn daar aanzienlijke bedragen mee 

gemoeid. De oplossing leek te komen uit de parkeermeter. Remco van den Berg, CFO van 

Hommerson Arcades, vertelt: “Adri Bax, commercieel verantwoordelijk voor het vastgoed, 

kwam op het idee de nieuwbouw te integreren met parkeergelegenheid, onder de grond en 

achter de winkels/horeca. Aan parkeerplaatsen is altijd behoefte en het biedt ons duurzaam 

inkomsten om de ontwikkeling te financieren.”  

Huidige parkeergelegenheid (capaciteit) in Scheveningen-Bad:  parkeergarage Nieuwe 

Parklaan (570), parkeergarage Kurhaus (250), Parkeerterrein Zwarte Pad (450), 

Parkeergarage Scheveningen-Strand-Zwolsestraat (2030). De huidige bezettingsgraad 

gedurende 325 dagen per jaar is laag. Voor Parkeergarage Scheveningen-Strand ca. 20%.  

De vraag die dan bij velen onmiddellijk rijst is: Waarom moet er eigenlijk een parkeergarage 

bijkomen? Welke studie geeft dat aan? 

De Zwolsestraat is de belangrijkste 

toegangsweg naar Scheveningen-Bad.  

Dit is aardig te zien op de recente 

Strava Global Heat Map.  

De belangrijkste verkeersstroom is 

Zwolsestraat richting zee  en dan linksaf 

de Gevers Deynootweg op. Bijna even 

belangrijk is de omgekeerde stroom. 

 

  

http://www.vvedavinci.nl/images/Noordboulevard/1170629_Verslag-bijeenkomst-ongelijkvloerse-kruising-Zwolsestraat-14-juni-2017_def.pdf
https://www.joanknecht.nl/hommerson-ontwikkelt-scheveningse-noordboulevard/
https://labs.strava.com/heatmap/?_sp=e8792301-7955-41fc-bd54-caea1e92a511.1518543992016#16.13/4.28276/52.11275/bluered/all
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De belangrijkste toestroom richting zee is de Zwolsestraat.  Wanneer op de van 

Alkemadelaan 325 dagen per jaar  aangegeven staat dat er bij het strand nog plek is, dan laat 

men de parkeergarage Scheveningen-Strand  rechts liggen en rijdt men verder richting 

Gevers Deynootweg. Daar aangekomen heeft men nu de keus tussen Zwarte Pad, Kurhaus of 

Nieuwe Parklaan en in de toekomst ook nog de mogelijkheid voor de tunnel naar de 

Hommerson garage. Het ligt voor de hand om dan niet verder te zoeken en de tunnel te 

nemen in plaats van door te rijden naar het Zwarte Pad of Kurhaus.   

Met een eigen in- en uitrit wordt de parkeergarage zo veel rendabeler en dat rechtvaardigt 

volgens de Gemeente een hogere erfpacht. Hommerson en de Gemeente zorgen daarmee 

voor een win-win situatie waarbij de oplossing uit de parkeermeter komt. De Gemeente een 

mooie Noordboulevard voor weinig geld, voor Hommerson een nieuw project met risico’s en 

verdiensten.   (“De oplossing komt uit de parkeermeter”) 

In november 2016 nam de Gemeente Den Haag het besluit om te gaan voor de ondergrondse 

ontsluiting gesteund door het raadsbesluit van december 2016 en daarmee werd de tunnel 

een project voor de Gemeente Den Haag. De tunnel in de Zwolsestraat wordt voor 100% 

gefinancierd door- en eigendom van de Gemeente. Dat is derhalve ook inclusief 

vermogensschade en eventuele planschade. 

Tevens besloot de raad toen: “VII. In te stemmen met het aangaan van de geheime 

gronduitgifte- en realisatieovereenkomst ‘Noordboulevard Scheveningen, Project 

Hommerson’ conform het concept van 17 november 2016 tussen de Gemeente en Strandweg 

Vastgoed B.V., na instemming van de raad met projectdocument en grondexploitatie.” 

Tegelijkertijd (28 nov 2016) stond er in de bouwpers: Koninklijke ondertekening voor 

nieuwe parkeergarage in Scheveningen  “Vandaag ondertekenen Hommerson en Managing 

Director van Interparking Roland Cracco de overeenkomst tot samenwerking. Dit gebeurt 

in aanwezigheid van Koning Filip van België en de minister-presidenten van zowel België 

als Nederland.” 

In het verslag van de Commissie Ruimte (RIS 295916) van 1 december 2016 staat op pag. 13: 

“Daarom heeft het college geld gevonden om het project te kunnen financieren en toe te 

voegen aan het programma De Kust Gezond.” En nu staat in de programmabegroting 2018-

2021 van de Gemeente Den Haag: "Voor de ongelijkvloerse kruising (=tunnel) e.o. is € 10 

mln. beschikbaar." Het onderhouden van de tunnel komt straks volledig voor rekening van 

de Gemeente. Dat wordt een dure klus met veel vast onderhoud. Naast het schoonhouden 

van bijvoorbeeld de tunnelwanden, moet aandacht worden gegeven aan de aan te brengen 

waterkering, aan de verlichting, ventilatoren, camera’s, hulppostkasten en aan de 

geluidsinstallatie. Het gaat dus niet alleen om de aanleg van een tunnel; met de initiële 

kosten daarvan ben je er niet.   

  

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4607843/3/20161215-RIS295697%20VO%20Noordboulevard%20Middenboulevard%20en%20Kurhaus%20eo
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4613689/1/RIS295698_Projectdocument_Noordboulevard
http://www.interparking.nl/nl-NL/Nieuws/Koninklijke%20ondertekening%20voor%20nieuwe%20parkeergarage%20in%20Scheveningen/
http://www.interparking.nl/nl-NL/Nieuws/Koninklijke%20ondertekening%20voor%20nieuwe%20parkeergarage%20in%20Scheveningen/
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4752868/2/Verslag%20van%20de%20commissie%20Ruimte%20van%201%20december%202016
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Gezien deze publiciteit is er naast het financiële gewin ook een politieke druk ontstaan om 

het tunnelproject er door te drukken. De stap terug is immers gezichtsverlies voor het 

huidige college van Den Haag dat zich in het coalitieakkoord 'Vertrouwen op Haagse Kracht' 

o.a. heeft vastgelegd aan een opknapbeurt voor de Noordboulevard. 

Even een sommetje: De Hommerson parkeergarage heeft een capaciteit van 700 auto’s 

waarvan 350 voor bezoekers. Gezien de toplocatie met een eigen in- en uitrit, is die veel 

aantrekkelijker dan de andere garages. Stel: gedurende 360 dagen per jaar  worden  100 

parkeerplaatsen meer verhuurd tegen 30 euro (dagtarief) dan levert dat jaarlijks ruim 1 

miljoen euro op.  

In dit soort situaties wordt vaak een anterieure overeenkomst gesloten tussen de project 

ontwikkelaar en de Gemeente. Naderhand kan men dan bepalen hoeveel extra betaald moet 

worden via aanpassing van de erfpacht of middels baatafroming. De Handreiking 

Grondexploitatiewet geeft aan dat dit een ingewikkelde materie is waar veel niet mag. In een 

studie van Stouten: “De contractvrijheid van gemeenten bij het sluiten van anterieure 

grondexploitatie overeenkomsten: schijn of werkelijkheid” wordt daar verder op ingegaan. 

Het is niet altijd verboden maar wel een mijnenveld. 

Wanneer de Gemeente na bijstelling van de erfpacht (nu al overeengekomen in een geheime 

overeenkomst) zeg 1 miljoen per jaar meer krijgt, dan levert dit gerekend over 20 jaar een 

leuk bedrag op. Meer dan genoeg om de tunnel te betalen. Anderzijds kan ook Hommerson 

er nog een leuk bedrag aan overhouden.  

De aan te leggen tunnel faciliteert het parkeren in de door Hommerson aan te leggen 

parkeergarage, wat op zichzelf bezien geen rendement oplevert. Hoewel de Gemeente zegt 

dat tunnel en parkeergarage twee onafhankelijke projecten zijn, is mijns  inziens sprake van  

een gezamenlijk project. Onder de streep met een plus ervoor hebben we te maken met een 

parkeergarage met tunnel. De tunnel doet de Gemeente, Hommerson de garage. 

Hommerson krijgt zijn geld terug via de parkeerkaartjes; de Gemeente via de erfpacht. (Maar 

Hommerson betaalt de erfpacht weer uit de parkeerkaartjes). 

Een andere exploitant van parkeergarages heeft in 2013 al aangegeven vanwege een 

Privatiseringsovereenkomst Parkeergarages Scheveningen hier moeite mee te hebben. 

Gezien de publiciteit in de 2e helft van 2016 zoals boven genoemd, hetgeen getuigt van een 

overeenstemming tussen Gemeente en Hommerson, zal in de geheime gronduitgifte- en 

realisatieovereenkomst ‘Noordboulevard Scheveningen, Project Hommerson’ conform het 

concept van 17 november 2016 tussen de Gemeente en Strandweg Vastgoed B.V., waarover 

geschreven wordt in DSO/2016.1268 RIS295698, waarschijnlijk sprake zijn van een 

anterieure overeenkomst of iets dat daar op lijkt. 

Omdat deze overeenkomst geheim is, is dit niet te verifiëren.  

  

http://www.interparking.nl/nl-NL/Nieuws/Koninklijke%20ondertekening%20voor%20nieuwe%20parkeergarage%20in%20Scheveningen/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2008/02/01/handreiking-grondexploitatiewet/w1042.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2008/02/01/handreiking-grondexploitatiewet/w1042.pdf
https://dspace.ou.nl/bitstream/1820/5084/3/stouten.pdf
http://www.imagonoordboulevard.nl/images/PDF/0933_001.pdf
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4613689/1/RIS295698_Projectdocument_Noordboulevard


 Zienswijze Omgevingsvergunning Noordboulevard – 10 maart 2018 Pagina 31 van 39 
 

Wanneer deze omgevingsvergunning voor de parkeergarage wordt verleend, wordt het 

publiekrechtelijk traject van deze geheime financieringsovereenkomst goedgekeurd en is er 

geen weg terug. Wanneer naderhand daadwerkelijk een tunnel wordt gebouwd, waarover 

voor de financiering met deze omgevingsvergunning al overeenstemming is bereikt, kan dit 

leiden, vanwege de genoemde geheime gronduitgifte- en realisatieovereenkomst, tot 

rechtszaken en claims.    

Bij het Legoland project heeft de Gemeente met behulp van de financiering het Legoland 

project binnengehaald. Het kwam er daar op neer, dat de Gemeente 16 miljoen 

voorfinancierde en het middels 40 jaar erfpacht weer terug krijgt. (zie inspreektekst Huber 

in de commissie ruimte op 15 feb 2017 en  raad van 16 feb 2017 en artikelen in het AD 4 apr 

2017  en 16 aug 2017).  Iets dergelijks is dus in het project de kust gezond niet vreemd. In de 

raad van 16 feb 2017 werd van diverse kanten gevraagd of er van staatssteun sprake is. 

Volgens wethouder Revis was het een normale constructie die goed kan.  Recent zijn er 

nieuwe ontwikkelingen rondom Legoland: Legoland op losse schroeven?   

 

Zienswijze 5:  

De Gemeente investeert straks 10 miljoen euro in een tunnel. Wanneer deze 

omgevingsvergunning wordt verleend, wordt de geheime financieringsovereenkomst 

goedgekeurd. De Gemeente moet nu duidelijkheid en transparantie verschaffen over de 

financiering van die tunnel, de relatie tussen tunnel en garage, het renderen van de 

parkeergarage in relatie tot grondprijs/erfpacht/baatafroming en garanderen dat naderhand 

niet gesproken kan worden over ongeoorloofde staatssteun die kan leiden tot claims.  

  

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5151795/1/Ontvangen_inspreekteksten
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5108905/3/RIS296524%20Notulen%20van%20de%20raad%20van%2016%20februari%202017
https://www.ad.nl/den-haag/gesnotter-en-gekrijs-in-slag-om-legoland~a20599f5/
https://www.ad.nl/den-haag/gesnotter-en-gekrijs-in-slag-om-legoland~a20599f5/
https://www.ad.nl/den-haag/de-loper-ligt-uit-voor-legoland~a008d2cd/
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5108905/3/RIS296524%20Notulen%20van%20de%20raad%20van%2016%20februari%202017
http://www.denhaagcentraal.net/3246/legoland-op-losse-schroeven
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6. Externe Veiligheid  

Het projectgebied maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Scheveningen-Badplaats’. 

Dit bestemmingsplan is op 17 oktober 2013 door de raad vastgesteld en vanaf 20 december 

2013 onherroepelijk.  

Voor dit bestemmingsplan ‘Scheveningen-Badplaats’ is een rapport gemaakt: Onderzoek 

Externe Veiligheid bestemmingsplan Scheveningen Bad Gemeente Den Haag. (Bijlagen bij 

de Regels, bijlage 4) 

Belangrijke risico objecten in de buurt zijn: het Gasontvangststation Gasunie W152 

Groningsestraat, het Gasdrukregel- en meetstation Eneco Groningsestraat op 400 meter 

afstand en het Waterpompstation Dunea Productielocatie Scheveningen, Pompstationsweg 

op 1500 meter afstand. 

Volgens het ‘Besluit externe veiligheid buisleidingen’  mag het plaatsgebonden risico voor 

een kwetsbaar object, veroorzaakt door een buisleiding,  niet hoger zijn dan 10-6 per jaar. 

(art. 6) 

De overstromingskans van de zeewering ligt met 10-4 per jaar al een factor 100 hoger.  

Statistisch gezien zal de zeewering 100 maal overstroomd zijn eer een ongeval met de 

gasleiding plaats vindt.  

In het Nederlandse externe veiligheidsbeleid wordt de aanvaardbaarheid van 

omgevingsrisico’s afgewogen op grond van een grenswaarde voor het plaatsgebonden risico. 

Plaatsgebonden risico (PR) is een begrip dat uitdrukking geeft aan de mate van externe 

veiligheid van een locatie. Het PR wordt gedefinieerd als "de kans per jaar dat een persoon, 

die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als direct gevolg 

van een ongeval met gevaarlijke stoffen bij een risicovolle activiteit". In Nederland heeft de 

overheid bepaald dat in principe nergens in Nederland iemand een groter plaatsgebonden 

risico mag lopen dan 1 op de 1 miljoen per jaar (10-6 per jaar).  

Meer en meer breidt deze manier van omgang met risico's zich uit naar onze gehele 

leefomgeving. Vandaar RIVM publicaties over omgevingsveiligheid.  De komst van de 

Omgevingswet en de ervaringen met het externe veiligheidsbeleid zijn een aanleiding 

geweest voor een accentverschuiving binnen het beleid over externe veiligheid. Daarmee is 

ook de naamgeving veranderd naar omgevingsveiligheid. Het Rijk introduceert met de 

omgevingswet een gemoderniseerde aanpak van externe veiligheidsrisico’s. RIVM maakt op 

verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat én het werkveld het Handboek 

omgevingsveiligheid om inzicht te geven in het nieuwe systeem. 

Op dit moment richt het Handboek Omgevingsveiligheid zich op activiteiten en ongevallen 

met gevaarlijke stoffen. Vanuit meerdere stakeholders is de vraag gekomen om het 

Handboek uit te breiden met andere veiligheidsthema’s, zoals ‘risico-en crisisbeheersing’, 

‘waterveiligheid/ overstromingen’ en ‘alternatieve brandstoffen’. 

(https://magazines.rivm.nl/2017/10/handboek-omgevingsveiligheid-leren-van-elkaar). 

De trend is dat deze risicowegingen gelijkwaardig moeten worden aan die van gevaarlijke 

stoffen.  

 

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bestemmingsplannen/scheveningen-badplaats.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bestemmingsplannen/scheveningen-badplaats.htm
http://wetten.overheid.nl/BWBR0028265/2014-11-01
http://rivm.nl/Onderwerpen/O/Omgevingsveiligheid
https://magazines.rivm.nl/2017/10/handboek-omgevingsveiligheid-leren-van-elkaar
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Vragen die opkomen voor deze omgevingsvergunning zijn dan:  

Is nagegaan in een actualisatie van het rapport “Onderzoek Externe Veiligheid 

bestemmingsplan Scheveningen Bad Gemeente Den Haag” of door de aanleg van een 

parkeergarage in de zeewering in combinatie met overstroming eens per tienduizend jaar er 

een ontoelaatbaar hoog risico kan ontstaan voor de aanwezige hoge druk aardgasleiding op 

400 meter afstand, het Gasontvangststation Gasunie W152 Groningsestraat en het 

Gasdrukregel- en meetstation Eneco Groningsestraat?    

Is Gasunie hiervan op de hoogte gesteld en zo ja, hebben die geen bezwaar aangetekend?   

Evenzo de implicaties voor de Haagse watervoorziening middels het Waterpompstation 

Dunea Productielocatie Scheveningen, Pompstationsweg op 1500 meter afstand.  

Is Dunea hiervan op de hoogte gesteld en zo ja, hebben die geen bezwaar aangetekend? 

 

Zienswijze 6: 

Het rapport: “Onderzoek Externe Veiligheid bestemmingsplan Scheveningen Bad Gemeente 

Den Haag” dat gemaakt is voor het bestemmingsplan ‘Scheveningen-Badplaats’ dient 

geactualiseerd te worden vanwege de aanleg van een parkeergarage in de zeewering.  

  

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bestemmingsplannen/scheveningen-badplaats.htm
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7. Afweging van belangen 

Zee en strand zijn belangrijk voor ons. 

Bertine Bargeman in HPdeTijd:  “Het is eigen land en tóch anders. Bossen vind je overal in 

Nederland, maar de zee niet. Als je naar zee gaat, ga je er dus echt op uit. En dan loop je 

met je blote voeten door het water, je vliegert, raapt schelpen, speelt met je kind in het zand 

en haalt iets van je jeugd op. De spelende mens vindt zich op het strand het best terug. Bijna 

nergens zijn de stranden zo ruim. Dat geeft een gevoel van vrijheid. Het ritme van de zee 

maakt rustig. Het komen en gaan van het water, het zand dat door je vingers glipt, de 

wind, de geluiden, de confrontatie met de natuur: het maakt allemaal dat je je bewust bent 

van jezelf. En naast het strand heb je dan ook nog eens de boulevard, die het buitenleven 

verlengt tot in de avond en waar je kunt tonen hoe goed je eruitziet.” (18 aug 2012) 

“Het Nederlandse duingebied vormt een onmisbare bescherming tegen overstroming 

vanuit de Noordzee, maar kenmerkt zich ook door een intensief multifunctioneel 

medegebruik.”  schrijft Arcadis.  Iedereen wil wat op het strand; het is er erg druk. 

Sinds 2010 zijn er drie particulieren bouwinitiatieven beoogd op het noordelijke deel van de 

Scheveningse boulevard: Noordboulevard (Hommerson), Vitalizee (Sense) en Oscars.  

“Met de realisatie van deze initiatieven wordt een grote bijdrage geleverd aan gewenste 

economische impuls” schrijven de 3 opstellers van de notitie “Initiatieven Scheveningen Bad” 

enthousiast.  

Een van de drie initiatieven, Noordboulevard (Hommerson) heeft geleid tot de voorliggende  

ontwerp omgevingsvergunning. De Gemeente Den Haag en Hommerson hebben een project 

opgezet waarbij voor beide partijen een win-win situatie is gecreëerd. De Gemeente krijgt 

een mooie Noordboulevard,  Hommerson een nieuw project met risico’s en verdiensten. 

De Morales boulevard is het gevolg van het veilig maken van de zeewering ter hoogte van de 

Keizerstraat. Dat stuk boulevard is met een dijk op deltahoogte gebracht en tegelijkertijd is 

de modernisering van de boulevard meegenomen en er overheen gelegd.  

Daarna kregen we de jaarrond exploitatie van een paar strandtenten. Er moest wel gebouwd 

worden met een vloerbouwhoogte van 4.5 meter boven NAP en men moest er rekening mee 

dat het weleens kan wegspoelen. Uit de omgevingsvergunning: “Voorwaarden bij extreme 

waterstanden: 1. Bij afkondiging van permanente dijkbewaking zijn geen personen in de 

strandpaviljoens  aanwezig. 2. Bij omstandigheden die gelden onder permanente dijk 

bewaking wordt door de vergunninghouder aanvaard dat de constructie van de paviljoens 

kan bezwijken.” 

De exploitatietijd van strandtenten is in de loop der jaren steeds verder verruimd. De 

strandtenten thv het Kurhaus verschijnen dit jaar (2018) al vanaf 19 februari. Uiteraard op 

eigen risico volgens de watervergunning , dat verder bol staat van wat allemaal niet mag in 

de zeewering.  

Nu hebben we te maken met de ontwerp omgevingsvergunning voor een nieuw winkel- en 

horeca complex inclusief parkeergarage ten noorden van de pier in Scheveningen. 

Vergeleken met een strandtent is dit project een aantal malen groter. Bovendien gaat er nu 

gebouwd worden vanaf een keldervloerhoogte van 2.7 meter boven NAP.  

 

https://www.hpdetijd.nl/2012-08-18/waarom-het-strand-ons-zo-aantrekt/
https://deltaprogramma.pleio.nl/file/view/18577692/voorverkenning-nwos-in-duinen-2012-deltares-arcadis
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2013_4_16_college-van-dijkgraaf-en-hoogheemraden/3-a-7/D1064860V2312207.pdf/view/++widget++form.widgets.file/@@download
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-8211/currentItem
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Ook hier moet men rekening houden met wegspoelen. De ontwerpwatervergunning 2017-

013046 van Delfland voor dit project eindigt met: “Bouwen op de vooroever, het strand of 

binnen de afslagzone is geheel voor eigen risico.   Juist deze (buitendijkse) gebieden maken 

deel uit van het dynamische deel van de zeewering. Afslag bij hevige storm is hier altijd 

mogelijk. Als gevolg van hoge waterstanden kan schade ontstaan aan gebouwen en 

constructies. Ook de instandhouding van het maaiveld wordt hier niet gegarandeerd 

zolang de veiligheid van de waterkering niet in het geding is. Delfland verleent in deze 

gebieden onder strenge voorwaarden een vergunning maar sluit risico op schade niet uit.” 

In lijn hiermee staat in het Arcadis rapport in Bijlage E: Voorwaarden Strandbebouwing 

Jaarrond van Rijkswaterstaat op pag. 138/143: “In geval van zandverplaatsingen door 

stormen is eventuele schade aan de vergunde werken voor rekening van de 

vergunninghouder. De vergunninghouder kan geen aanspraak maken op extra 

bescherming en/of suppletie”  

Het risico dat men aangaat met bouwen op of aan het strand wordt steeds groter (bv. door 

een steeds lagere vloer of  grotere bebouwing of door het eerder opzetten van 

strandpaviljoens -dit jaar al vanaf 19 februari- ).   Delfland zet telkens in de vergunning dat 

het op eigen risico is en trekt daarmee zijn handen er van af. Zolang de zeewering het houdt 

en het binnendijks droog blijft is er voor Delfland niks aan de hand.  

Tegen de huidige eigenaren van bestaande bebouwing in de zeewering zoals de Zeekant 

wordt gezegd: U woont buitendijks op eigen risico. 

De Gemeente wast zijn handen in onschuld (Delfland is verantwoordelijk en heeft ingestemd 

via de watervergunning).  

Men heeft een onpartijdig ingenieursbureau ingehuurd dat alles heeft doorgerekend en 

overtuigt Delfland met het rapport dat de sommetjes kloppen en de zeewering het niet zal 

begeven. Daarmee is de zaak over.   

Er worden geen wetten overtreden en zo kan het dat in de omgevingsvergunning Strandweg 

13F (Legoland project) alle zienswijzen (pag. 35-37) van tafel worden geveegd (pag. 38-42). 

In de notitie “Initiatieven Scheveningen Bad” uit 2013 lijkt het nog een enthousiast 

gezamenlijk initiatief van Gemeente, Delfland en RWS; maar uiteindelijk is het de Gemeente 

Den Haag die toestemming lospeutert van Delfland middels een uitgebreid Arcadis rapport.  

De belangen die meewegen zijn de economische belangen van Gemeente en uitbaters; het 

onderwerp van de notitie.  (“Wereldstad aan Zee”, “Masterplan Scheveningen-Kust”) 

De belangen van bewoners en hun veiligheid blijven onderbelicht. Natuurlijk, er is een 

klankbord groep en er zijn voorlichtingsavonden, maar uiteindelijk is dat voor de Bühne.  

Zie bijvoorbeeld de  Verkeersvisie Scheveningen 2025, hoofdstuk 7,  Reactie van de 

Denktanks op de Verkeersvisie. “De tekst van het reactiehoofdstuk is geschreven onder 

verantwoordelijkheid van de Denktanks zonder enige bemoeienis van vertegenwoordigers 

van de Gemeente Den Haag.”  

De belangen naar voren gebracht door bewoners worden niet overgenomen door de 

Gemeente. 

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2017-56180/currentItem
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2017-56180/currentItem
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2017-61074/currentItem
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2017-61074/currentItem
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2013_4_16_college-van-dijkgraaf-en-hoogheemraden/3-a-7/D1064860V2312207.pdf/view/++widget++form.widgets.file/@@download
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2013_4_16_college-van-dijkgraaf-en-hoogheemraden/3-a-7/D1064860V2312207.pdf/view/++widget++form.widgets.file/@@download
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4624533/1/RIS295689_bijlage_Verkeersvisie_Scheveningen_2025
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De belangen van bestaande eigenaren in de zeewering rondom het Hommerson project zijn 

niet duidelijk meegewogen. Een behoorlijke zandafgraving van 47000 m3 ten behoeve van 

de parkeergarage is altijd een verhoging van hun risico. Zie het Arcadis rapport pag. 45/143: 

“In deze benadering leidt de NWO tot extra teruggang van het afslagpunt en daarmee tot 

een afname van de veiligheid van de waterkering. De mate van teruggang hangt daarbij 

natuurlijk ook af van de mate waarin de constructie nog landwaarts van de referentie-

afslag steekt.” Dat dit rekenkundig wordt gecompenseerd door extra zand ten gevolge van de 

aanleg van de Moralis boulevard moge gemiddeld over langere tijd waar zijn, er is geen 

garantie dat dit altijd het geval blijft; zie het voorbehoud van Delfland en RWS hierboven 

beschreven. Het is voor Zeekanters een bijzonder slechte opgedrongen deal. Het is hetzelfde 

als zwalken op gemiddeld 1 meter langs de rand van een ravijn. Gemiddeld genomen gaat het 

goed, maar zo nu en dan val je wel naar beneden. 

De rolverdeling bij de afweging van belangen bij recente bouwprojecten op of aan het strand 

wordt m.i. onjuist ingevuld. De Gemeente is de vragende partij en neemt geen 

verantwoordelijkheid voor de zeewering. Andere partijen (Delfland, Rijkswaterstaat) die 

kritisch moeten kijken of alles nog verantwoord is, nemen ook geen verantwoording voor als 

het mis gaat in de zeewering. En bewoners hebben het nakijken. “Bouwen op de vooroever, 

het strand of binnen de afslagzone is geheel voor eigen risico.” 

De Gemeente heeft echter zelf ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van de huidige 

bewoners. Wanneer risico's voor bewoners groter worden moet dat duidelijk worden 

aangegeven en worden meegewogen. 

 

Zienswijze 7A: De belangen van eigenaars in de zeewering zijn niet goed meegewogen. Het 

rapport van Arcadis geeft aan in hoofdstuk 3.6 dat het gevolg van de NWO tot extra 

teruggang van het afslagpunt en daarmee tot een afname van de veiligheid van de 

waterkering leidt. Er is geen garantie, dat hiervoor gecompenseerd wordt. Als eigenaar in de 

zeewering wil ik geen verslechtering van de huidige situatie en verzoek deze vergunning te 

weigeren. 

Zienswijze 7B: Bij een volgende fase van het project Noordboulevard komt een tunnel aan 

bod. Een tunnel, die dwars door de gehele zeewering gaat en weer grotere en meer specifieke 

risico's met zich mee brengt. Om de belangen van huidige bewoners goed mee te wegen is 

mijn voorstel: Huur als Gemeente een onafhankelijk ingenieursbureau in en geef dit de rol 

van “advocaat van de duivel” met als opdracht een kritisch contra rapport te maken.  

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
https://magazine.intermediair.nl/issue/07-07-2016/de-noodzaak-van-tegenspraak/
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8.  Transparantie 

Bij het tot stand komen van deze zienswijze hebben we veelvuldig contact gehad met 

vertegenwoordigers van de Gemeente. Wanneer wij vroegen om informatie werd telkens 

gezegd dat in het kader van een transparante overheid wij die kregen en het meeste hebben 

we ook gekregen. 

Het meeste, maar niet alles.  Een WOB verzoek om de geheime gronduitgifte- en 

realisatieovereenkomst ‘Noordboulevard Scheveningen, Project Hommerson’ conform het 

concept van 17 november 2016 tussen de Gemeente en Strandweg Vastgoed B.V., waarover 

geschreven wordt in het projectdocument Noordboulevard DSO/2016.1268 RIS295698, 

werd geweigerd. 

 

In het verslag van de Commissie Ruimte (RIS 295916) van 1 december 2016 staat op pag. 13: 

“Daarom heeft het college geld gevonden om het project te kunnen financieren en toe te 

voegen aan het programma De Kust Gezond.” 

Ook op de voorlichtingsbijeenkomst van 14 februari 2018 werd deze cryptische terminologie 

gebruikt, waarbij eenieder zich stilletjes afvroeg:    “waar vinden ze dat dan?” En bij 

teruglezen van stukken wordt deze cryptische terminologie consequent herhaald.  

In het eerder genoemde interview van de CFO van Hommerson (zomer 2017) staat: 

“Hommerson moest op zoek naar een constructie die het haar mogelijk zou maken de 

(her)ontwikkeling van het gebied te bekostigen.” en ”Aan parkeerplaatsen is altijd behoefte 

en het biedt ons duurzaam inkomsten om de ontwikkeling te financieren.”  

Het komt ons stil aan voor dat dit ook geldt voor de Gemeente. De Noordboulevard wordt 

gefinancierd uit de inkomsten van de parkeergarage. Waarom kan dit aan de burger niet 

gewoon verteld worden?  Waarom net als bij Legoland hier zo geheimzinnig over doen? 

Is dit niet het geval dan zal de burger willen weten, waarom hier geïnvesteerd wordt en niet 

in meer gevaarlijke kruisingen in Den Haag. 

Het Legoland project heeft laten zien dat de financiële constructies van de Gemeente niet 

altijd zijn toegestaan (zie artikel in DenHaagCentraal). 

 

Zienswijze 8: De Gemeente dient transparant te zijn en aan te geven waar het geld 

gevonden is om het project te kunnen financieren. Zij dient daarom het gedane WOB verzoek 

hierover in te willigen. 

 

  

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6190643/2/RIS299105%20Opheffing%20geheimhouding%20gronduitgifte-%20en%20realisatieovereenkomst%20%27Noordboulevard%20Scheveningen%2C%20Project%20Hommerson%27
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4613689/1/RIS295698_Projectdocument_Noordboulevard
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4752868/2/Verslag%20van%20de%20commissie%20Ruimte%20van%201%20december%202016
https://www.joanknecht.nl/hommerson-ontwikkelt-scheveningse-noordboulevard/
https://denhaagfm.nl/2018/01/15/kruispunt-in-laakkwartier-een-van-de-gevaarlijkste-van-nederland/
http://www.denhaagcentraal.net/3246/legoland-op-losse-schroeven
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6190643/2/RIS299105%20Opheffing%20geheimhouding%20gronduitgifte-%20en%20realisatieovereenkomst%20%27Noordboulevard%20Scheveningen%2C%20Project%20Hommerson%27
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9. ZIENSWIJZEN  

Zienswijze 1 en 2: 

De parkeergarage wordt buitendijks gebouwd en daar gelden in tegenstelling tot binnendijks 

gebied geen wettelijke normen voor de bescherming tegen overstroming. De parkeergarage 

ligt aan de zeezijde van het afslagpunt. Derhalve moet worden aangenomen dat de 

parkeergarage eens zal wegspoelen. Net als in Katwijk zou de zeewering verlegd moeten 

worden. Van de constructie van de garage en diepwand wordt (in principe) geen 

waterkerende functie verwacht. De constructie wordt er in ieder geval niet op ontworpen.  

De tunnelaansluiting zoals nu ingetekend is een zwakke plek en de invloed hiervan op kop- 

en randeffecten van de bebouwing is onvoorspelbaar. Daarbij is het gedrag van een dergelijk 

grote NWO na ondermijning onzeker.  

De verlegging van de BKL is geen betrouwbare afspraak. Zeekant-eigenaren ruilen het 

weghalen van een hoop beschermend zand in tegen een belofte van BKL verlegging, die niet 

feitelijk gegarandeerd wordt. 

Voor de toekomst voorziet het meegroeiconcept in het opvullen van de onderste parkeerlaag 

met zand. Wanneer de onderste parkeerlaag verloren gaat, is dit niet te compenseren door 

het parkeren in de oude winkel/horecavoorziening en op het dak van het oorspronkelijke 

ontwerp. Dit staat haaks op de huidige opinie van de welstandscommissie.  

Voor het naastgelegen Palace Promenade complex geldt gebruiksfunctie GD-5. Hierin is een 

(ondergrondse) parkeergarage toegestaan in maximaal 2 lagen. 

Sta daarom voor de nieuwe Hommerson parkeergarage de onderste bouwlaag  NIET  toe en 

beperk het gebouw tot 2 lagen parkeren. 

Hiermee wordt het probleem van het meegroeiconcept omzeild. Hiermee wordt een 

onvoorspelbaar kop- en randeffect voorkomen. Omdat het gebouw minder diep in de 

zeewering komt te liggen wordt minder zand uit de zeewering weggenomen en is het als 

NWO kleiner. Daardoor is er een kleiner ongewenst effect als gevolg van ondergraving bij 

stormafslag. Door meer zand worden de Oranjeflats aan de Zeekant beter beschermd. 

 

Zienswijze 3: 

In de documentatie voor deze omgevingsvergunning is men zeer stellig in de bewering dat er 

een tunnel er komt. Een tunnel maakt geen deel uit van de afspraken genoemd in de notitie 

“Initiatieven Scheveningen Bad”. Juist omdat die tunnel begint aan de zeezijde van het 

afslagpunt is er een grote kans op doorbraak van de zeewering via deze toekomstige tunnel.  

Met deze omgevingsvergunning wordt de voorbereiding voor een toekomstige ontsluiting 

van de parkeergarage middels een aansluiting aan de Zuidzijde op kelderniveau (laag -1) 

vergund. Deze ontsluiting moet NIET worden toegestaan. Het verlagen van de korte Zeekant  

maakt ook geen onderdeel uit van genoemde notitie en van de gemaakte afspraken. Tunnel 

en verlaging moeten ook niet worden toegestaan. 

 

Zienswijze 4: 

De verkeersstromen van en naar de Hommerson garage kunnen worden opgevangen in het 

bestaande wegennet. Alleen op circa 30 zomerdagen per jaar staat er een file op de Gevers 

Deynootweg voor het Zwarte Pad, omdat dat parkeerterrein dan vol staat. Deze file is een 

probleem voor bewoners en voor de bezoekers van Scheveningen Bad. 

Deze file moet worden voorkomen door een restrictief toelatingsbeleid op deze circa 30 

zomerdagen per jaar vanaf de kruising Zwolsestraat-Gevers Deynootweg. Geef dan alleen 

https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2013_4_16_college-van-dijkgraaf-en-hoogheemraden/3-a-7/D1064860V2312207.pdf/view/++widget++form.widgets.file/@@download
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergaderoverzicht-bestuur-en-stukken/2013_4_16_college-van-dijkgraaf-en-hoogheemraden/3-a-7/D1064860V2312207.pdf/view/++widget++form.widgets.file/@@download
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toegang aan hen die er een parkeerplek hebben. Voor bewoners met een jaarkaart en voor 

bezoekers met een parkeerkaart die ze hebben gekocht aan het begin van de Zwolsestraat of 

bijvoorbeeld on-line. 

Corrigeer de aanhaling uit de brochure Agenda Ruimte voor de Stad. 

Zienswijze 5:  

De Gemeente investeert straks 10 miljoen euro in een tunnel. Wanneer deze 

omgevingsvergunning wordt verleend, wordt de geheime financieringsovereenkomst 

goedgekeurd. De Gemeente moet nu duidelijkheid en transparantie verschaffen over de 

financiering van die tunnel, de relatie tussen tunnel en garage, het renderen van de 

parkeergarage in relatie tot grondprijs/erfpacht/baatafroming en garanderen dat naderhand 

niet gesproken kan worden over ongeoorloofde staatssteun die kan leiden tot claims.  

 

Zienswijze 6: 

Het rapport: “Onderzoek Externe Veiligheid bestemmingsplan Scheveningen Bad Gemeente 

Den Haag” dat gemaakt is voor het bestemmingsplan ‘Scheveningen-Badplaats’ dient 

geactualiseerd te worden vanwege de aanleg van een parkeergarage in de zeewering.  

 

Zienswijze 7A:  

De belangen van eigenaars in de zeewering zijn niet goed meegewogen. Het rapport van 

Arcadis geeft aan in hoofdstuk 3.6 dat het gevolg van de NWO tot extra teruggang van het 

afslagpunt en daarmee tot een afname van de veiligheid van de waterkering leidt. Er is geen 

garantie, dat hiervoor gecompenseerd wordt. Als eigenaar in de zeewering wil ik geen 

verslechtering van de huidige situatie en verzoek deze vergunning te weigeren. 

 

Zienswijze 7B:  

Bij een volgende fase van het project Noordboulevard komt een tunnel aan bod. Een tunnel, 

die dwars door de gehele zeewering gaat en weer grotere en meer specifieke risico's met zich 

mee brengt. Om de belangen van huidige bewoners goed mee te wegen is mijn voorstel: 

Huur als Gemeente een onafhankelijk ingenieursbureau in en geef dit de rol van “advocaat 

van de duivel” met als opdracht een kritisch contra rapport te maken. 

Zienswijze 8:  

De Gemeente dient transparant te zijn en aan te geven waar het geld gevonden is om het 

project te kunnen financieren. Zijn dient daarom het gedane WOB verzoek hierover in te 

willigen. 

 

Naam:  Adres:  Plaats:     

Voor ondertekening  zie bijgaande email                            

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3916896/1/RIS295016_bijlage_Agenda_Ruimte_voor_de_Stad
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bestemmingsplannen/scheveningen-badplaats.htm
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5333134/1/RIS296987_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen
https://magazine.intermediair.nl/issue/07-07-2016/de-noodzaak-van-tegenspraak/
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6190643/2/RIS299105%20Opheffing%20geheimhouding%20gronduitgifte-%20en%20realisatieovereenkomst%20%27Noordboulevard%20Scheveningen%2C%20Project%20Hommerson%27

