Aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Den Haag
Betreft: Concept Voorontwerp ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg

Geacht college,
Op 29 januari 2019 heeft U besloten het concept voorontwerp van de ongelijkvloerse
kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg voor inspraak vrij te geven. (RIS301711)
De inspraakperiode loopt van 31 januari tot en met 13 maart 2019.
Zienswijzen kunnen schriftelijk of electronisch worden ingediend.

Bijgaand treft U hierover een zienswijze aan.
De zienswijze wordt voorafgegaan door een samenvatting.
Daarna volgt de uitgebreide zienswijze met achtergrondmateriaal en links naar originelen of
sites met verdere informatie. Quotes van elders zijn cursief gemaakt.
Dit achtergrondmateriaal is vooral bedoeld om de zienswijze te onderbouwen voor eventuele
latere rechtszaken en begrijpelijk te maken voor andere belanghebbenden.
De conclusie van de zienswijze is om dit project te stoppen.

Met vriendelijke groet,
Naam en adres staan vanwege AVG in de aanbiedings-email.

Opbouw:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Samenvatting
Inleiding: Scheveningen en de zee
Bouwen in de primaire waterkering
Het Gat in de Dijk / bouw van een tunnel
Verkeersproblematiek / noodzaak van een tunnel
Financiering tunnel
Externe Veiligheid
Afweging van belangen / inspraak
Transparantie
Bouwschade
Artikelen uit de Scheveningsche Courant
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Samenvatting
1. Scheveningen kent een lange geschiedenis met betrekking tot waterveiligheid. De ervaring
met de zee zit diepgeworteld. Door de jaren heen heeft men zich steeds beter beschermd.
Ook de landelijke regelgeving is verscherpt.
Scheveningen is gelegen in dijkring 14. Wanneer deze dijkring faalt kunnen 3 miljoen
mensen worden getroffen en staat 65% van het BNP op het spel. Er is geïnvesteerd in het
versterken van de kustverdediging door vernieuwing van de boulevard. Een overstroming
vanuit zee wordt nog steeds gezien als het meest relevant voor het risicoprofiel van
Haaglanden. Bij een maatgevende storm moet rekening worden gehouden met golfhoogtes
van 9 mtr. De beoogde tunnel komt onder het niveau van deze golfhoogtes te liggen en loopt
dwars door de zeewering. De Gemeente neemt met deze tunnel veel te veel risico.
2. De zeewering bij Scheveningen is een zachte zeewering. Er zijn rekenmodellen ontwikkeld
die als kapstok dienen voor de beoordeling van Niet-Waterkerende Objecten (NWO’s) in
primaire waterkeringen maar die zijn geen wettelijk beoordelingsinstrument.
Een parkeergarage van Hommerson (een NWO) werd rond 2010 gezien als een initiatief met
een grote bijdrage aan de economie. Hoewel geen absolute veiligheid kon worden
gegarandeerd wegens het ontbreken van een vastgesteld beoordelingskader, besloten het
ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Hoogheemraadschap van Delfland en de
gemeente Den Haag met steun van het Expertise Netwerk Waterveiligheid in 2013 akkoord
te gaan met de bouw middels de notitie 'Initiatieven Scheveningen Bad'. Belangrijkste
afspraak was dat het afslagpunt bij een maatgevende storm niet landinwaarts zou
verschuiven. Dit werd bereikt door het opgespoten extra zand, dat net ten noorden van de
kustversterking in het kader van de Zwakke Schakel kwam te liggen (de gouden driehoek), in
te zetten als compensatie. Partijen kozen daarmee voor compensatie van een kustverzwakking door een parkeergarage met dit extra zand van de kustversterking en noemden dit:
“integrale beschouwing van de beoogde initiatieven en de voorgenomen zeewaartse
verplaatsing van de basiskustlijn”.
Voor de bouw van deze tunnel zijn nu geen afspraken gemaakt tussen de diverse betrokken
overheden.
3. Met een raadsbesluit van december 2016 is besloten tot “aanleg van een ongelijkvloerse
kruising Zwolsestraat / Gevers Deynootweg”. De titel van het raadsbesluit is verhullend; in
feite is sprake van een tunnel. Deze tunnel is een open pijp van ca. 8 bij 3 mtr en een lengte
van 250 mtr die bijna door de gehele zeewering heen gaat.
Dit voorontwerp heeft niet de beperkte maatvoering zoals beloofd. Hierdoor moet een
ventweg, die 61 appartementen bediend, opgeofferd worden. Een groenstrook boven de
ingang van de tunnelbak is in de loop van het ontwerp korter in plaats van langer geworden.
Het “zicht op zee” idee is onmogelijk; men kijkt door een smal gat naar de ingang van de
pier. Voor de woonhuizen in de Zwolsestraat komt een opstelstrook voor 12 auto’s met
draaiende motor. Hoe 700 auto’s uit de Hommerson parkeergarage op de Zwolsestraat
moeten komen na evenementen en zomerse dagen wanneer alles vast staat blijft een raadsel.
De benodigde fundatie voor de flats aan de korte Zeekant wordt helaas niet getoond. Het
bezoeken van een vergelijkbaar project is een farce gebleken. Rapporten ontbreken. Ook het
beloofde aanvullend verkeersonderzoek door Movares is nog niet vrijgegeven. Deze
rapporten vormen een wezenlijk onderdeel voor de beoordeling van dit voorontwerp door de
gemeenteraad en het indienen van zienswijzen. De procedure van ter visie legging moet
daarom opnieuw gebeuren met de juiste informatie.
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Arcadis heeft in 2018 een rapport geschreven over de verlaging van de korte Zeekant en de
aanleg van deze tunnel. De Gemeente heeft hierover gezegd: “Wij vinden dat het veilig is
maar dat is een verantwoordelijkheid van Delfland. Wij weten ook dat het ingaat tegen de
beleidsnormen van Delfland”. In het Arcadis rapport staat dat het plan niet past in de
afgesproken kaders van Delfland (beleidsregel medegebruik zeewering) en dat deze ook geen
deel uitmaken van de bestuurlijke afspraken die in 2013 zijn gemaakt over de gouden
driehoek. Tunnel en verlaging veroorzaken een kustverzwakking die niet gecompenseerd
wordt zoals voor de parkeergarage en moeten NIET worden toegestaan.
4. De aanleg van een tunnel is niet nodig. De verkeersstromen van en naar de Hommerson
garage kunnen gemakkelijk worden opgevangen met het bestaande wegennet. Volgens de
Verkeersvisie Scheveningen 2025 en het verkeersonderzoek van Goudappel / Coffeng is er
325 dagen per jaar geen probleem. Alleen tijdens erg drukke dagen ontstaan er in geheel Bad
verkeersknelpunten.
De kruisingen voor het Kurhaus en bij de Zwolsestraat zijn nagenoeg identiek. De verkeersintensiteit op de kruising voor het Kurhaus is nu 40% hoger dan de verkeersintensiteit bij de
Zwolsestraat. In 2026 is de verkeersintensiteit bij de Zwolsestraat nog steeds lager dan de
huidige intensiteit voor het Kurhaus. Het is daarom niet terecht dat bij de kruising met de
Zwolsestraat gesproken wordt over een knelpunt, waar voor 10 miljoen euro geïnvesteerd
moet worden in een tunnel.
Ook volgens de Verkeersvisie Scheveningen 2025 is een tunnel NIET kosteneffectief.
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 circa 30 zomerdagen per jaar.
5. Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met dit voorontwerp is er geen weg terug en
investeert de Gemeente straks 10 miljoen euro in een tunnel. De Gemeente moet nu
duidelijkheid en transparantie verschaffen over de financiering van die tunnel, de financiële
relatie tussen tunnel en garage, het renderen van de parkeergarage in relatie tot grondprijs,
erfpacht en baatafroming en garanderen dat naderhand niet gesproken kan worden over
ongeoorloofde staatssteun die kan leiden tot claims.
6. 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. Het rapport: “Onderzoek Externe Veiligheid bestemmingsplan
Scheveningen Bad Gemeente Den Haag” dat gemaakt is voor het bestemmingsplan
‘Scheveningen-Badplaats’ dient geactualiseerd te worden bij de aanleg van een tunnel in de
zeewering met inbreng van Eneco en Dunea.
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7. Het risico dat men aangaat met bouwen op of aan het strand wordt steeds groter. Delfland
zet telkens in de vergunning dat het voor eigen risico is en trekt daarna zijn handen er van af.
Zolang de zeewering het houdt en het binnendijks maar droog blijft, is er voor Delfland niks
aan de hand. De Gemeente wast zijn handen in onschuld; Delfland is ten slotte
verantwoordelijk. De Gemeente heeft echter zelf ook een verantwoordelijkheid ten aanzien
van haar inwoners. Wanneer risico's voor bewoners groter worden moet dat duidelijk
worden aangegeven en worden meegewogen. Hier ligt een taak voor de gemeenteraad!!
Wat betreft de keuze voor een zuidelijke ontsluiting van de parkeergarage middels een tunnel
is er nooit inspraak geweest van aanwonende belanghebbenden zoals de VvE Leonardo da
Vinci met 2 hoogbouw torens en het Ramada Hotel. Zij waren geen lid van de
klankbordgroep en waren daar tot 2018 ook nooit voor uitgenodigd. De belangen van
eigenaars in de zeewering, vooral van de eigenaars van het Leonardo da Vinci complex, zijn
in dit voorontwerp niet meegewogen.
Het rapport van Arcadis uit 2018 geeft aan dat het gevolg van de NWO (tunnel) leidt tot
extra teruggang van het afslagpunt en daarmee tot een afname van de veiligheid van de
waterkering. Als eigenaars in de zeewering willen wij geen verslechtering van de huidige
situatie.
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 naar de geheime
gronduitgifte- en realisatieovereenkomst in te willigen.
9. De bebouwing rondom de tunnel is gebouwd op zand (op staal) en niet onderheid.
Bij het ontgraven van een bouwput, bij bronbemaling, bij trillingen door heien of slaan van
een damwand in welke vorm dan ook in de buurt van deze bebouwing kan een gevaarlijke
situatie ontstaan.
Wij vinden dat men het risico met bouwen van een tunnel langs de da Vinci torens niet mag
nemen, de impact is te groot ten opzichte van het voordeel dat men ermee denkt te behalen.
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1. Inleiding: Scheveningen en de zee
Scheveningen kent een lange geschiedenis met betrekking tot waterveiligheid. De ervaring
met de zee zit diepgeworteld. Door de jaren heen heeft men zich steeds beter beschermd en is
ook de regelgeving verscherpt. Overstroming is echter nog steeds een reëel gevaar.
Betere bescherming
“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.
In 1664 maakte Cornelis Elandts (1641-1687) in opdracht van de Haagse bestuurders een
kopie van een schilderij van een onbekende kunstenaar, dat in de Oude Kerk van
Scheveningen hing. Het schilderij gaf een beeld van Scheveningen, toen nog Schevelinge of
Schevelinck genoemd, van vóór de Allerheiligenvloed op 1 november 1570”.
In Tiaar Van Tseventich ende Vyftien Hondcrt, Ghebevrdet Hier
Tschevelingre Op AlderHeyligen Dach,Tzee Water Liep in Dese
Kerck Elcx Ver Wondert, Drie Voet Ende 2 Dvym Hooch Alsmen
Doen Sach,Oock Mede Anden
Hoogen Ovtaar Hoort Dit Gewach, Ende Jnde Sacristy En
Kercken Comptoor Mit List, Omme Werpende Met Des Waters
Geslach, Eenen Grooten Swaren Yseren Kist. Men Heefter Wel
Hondert en 28 Hvysen Gemist, Ende Weynich Synder
Ongeschent Gebleven, Die Schepen Waren Doort Dorp Gedreven,
Doende Groote Scade Elck Maect Daerof Mentie,
Drie Menschen Verdroncken Gelaten Het Leven, Dvs
Was Hier Grooten Drvck Beneven, Waer Om Het
Geschiede Laet ick Godt Die Sententie.

Bron: http://www.scheveningentoenennu.nl/toenennu/strandmuur/index.html
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De storm die alles veranderde
In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 december 1894 trof een zware noordwesterstorm
het Scheveningse strand. Om te overwinteren lagen toen juist 134 bomschuiten in een
dubbele rij op het strand. De gevolgen waren verschrikkelijk. Toen de storm was uitgeraasd,
bleken de bomschuiten over elkaar heen geschoven en voor een groot deel rijp voor de sloop.
Het betekende het einde van de traditionele visserij met de platte bomschuit en leidde tot de
bouw van een haven. In 1904 was deze haven gereed.

Treffend is ook een foto van de duinafslag na deze storm in 1894:

De boulevard en zeewering, als gevolg van deze hevige storm zijn zwaar beschadigd; op de
achtergrond zijn de Naald en de vuurtoren te zien.
Rechts de huidige situatie in 2017
Bron: (http://www.haagsebeeldbank.nl/afbeelding/138bf741-670f-424b-b2bc-a1ca328c4d71)

Na de tentoonstelling “De Haagse School op Scheveningen” in het Gemeentemuseum in
2018, is er wederom een tentoonstelling over de nietige mens tegenover de vernietigende
kracht van het natuurgeweld met de titel “STORM” nu in Panorama Mesdag tot maart 2019.
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Watersnood 1953
Springtij en een noordwesterstorm stuwden het Noordzeewater in de nacht van 31 januari op
1 februari 1953 tot recordhoogten. In Engeland, België, Nederland en Duitsland vonden
overstromingen plaats en vielen slachtoffers. In Nederland overstroomde 400.000 hectare
land en raakten zeker 40.000 gebouwen beschadigd. Ruim 1.800 mensen kwamen om het
leven en 70.000 mensen evacueerden. Op Scheveningen spoelde het hoge water het zand van
het strand, zodat de fundering van de boulevard bloot kwam te liggen. De houten paalwering
kwam tevoorschijn. De storm richtte een ware verwoesting aan op de boulevard en 1e
Vissershavendwarsweg

Bron: http://www.haagsebeeldbank.nl/afbeelding/a7a9cf19-f62a-42f7-9913-7f5a145ed190
Bron: .http://www.haagsebeeldbank.nl/afbeelding/c3c70d4a-f8c2-43df-82c9-51fe65be043e

Een van de gevolgen voor Scheveningen
van de stormramp van 1953
was de aanpassing van de boulevard
bij de Keizerstraat, waardoor de
Kalhuisplaats ontstond.
Deze constructie is nadien opgenomen
in het plan van Manuel De Solà-Morales.

Bron: http://www.haagsebeeldbank.nl/afbeelding/833042da-667b-4000-b000-b313f9ab771d
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Verscherping Regelgeving
In 2003 bleek uit onderzoek van Rijkswaterstaat dat de golven met meer kracht tegen de
kust slaan dan destijds werd aangenomen. Om te voldoen aan de eis dat de kust een storm
van eens in de 10.000 jaar kan weerstaan, werd een omvangrijk kustversterkingsprogramma
gestart: het Zwakke Schakels-programma.
In dit kader werd voor het project Zwakke Schakel Scheveningen door de betrokken partijen
gekozen voor een dijk in de boulevard met een breder en hoger strand: Hoogheemraadschap
van Delfland (B13), de gemeente Den Haag, provincie Zuid Holland en het Rijk
(Rijkswaterstaat)
In de brochure Wereldstad aan zee, structuurvisie 2020 bij de Nota van Uitgangspunten
Scheveningen-kust vastgesteld door 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, van 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”.
Een aanleghoogte van NAP +10,1 mtr biedt geen absolute veiligheid; er blijft altijd een
overstromingsrisico.
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Zo staat in het Calamiteitenbestrijdingsplan Primaire Waterkeringen van het
Hoogheemraadschap Delfland, vastgesteld door het College van Dijkgraaf en
Hoogheemraden op 6 december 2011, een van de calamiteitenscenario’s beschreven:
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)

Leggerkaart Delfland (Zeewering/Waterkering/Buitendijks/Binnendijks/Juridische status)
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.
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Figuur: Leggerkaart Delfland

De Waterwet geeft veiligheidsnormen voor deze primaire waterkering.
Per 1 januari 2017 heeft een nieuwe normeringssystematiek zijn intrede gedaan en daardoor
zijn andere wettelijke veiligheidsnormen van kracht geworden. Rond deze veranderingen zijn
veel nieuwe begrippen geïntroduceerd. Hierover is in 2017 een publicatie verschenen van
STOWA/Rijkswaterstaat: “Waterveiligheid - Begrippen begrijpen (2017)”
In de nieuwste versie van de Waterwet geldt volgens bijlage III “Normen voor dijktrajecten
als bedoeld in artikel 2.2, tweede en derde lid (ondergrenzen)” voor Scheveningen
(dijktraject 14-6) een “Overstromingskans als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, tweede zin,
aanhef en onderdeel a” van 1:10,000.
Ofwel: “De kans op verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject waardoor het
door het dijktraject beschermde gebied zodanig overstroomt dat dit leidt tot dodelijke
slachtoffers of substantiële economische schade is eens per 10,000 jaar”.
Hoe deze overstromingskans wordt bepaald is vastgelegd in berekeningsmethoden, het
Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI).
Het WBI bestaat formeel uit drie onderdelen:
(1) Het WBI Algemeen en Technisch deel: met de methoden en regels die beheerders moeten
gebruiken bij de toetsing
(2) De hydraulische belastingen met de waterstanden en golfgroottes waarvan beheerders bij
de toetsing moeten uitgaan
(3) (Reken)software die waterkeringbeheerders bij de toetsing kunnen gebruiken
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Tot slot: Overstroming is nog steeds een reëel gevaar.
Op 11 oktober 2018 is de zienswijze op het ontwerp Regionaal Beleidsplan en ontwerp
Regionaal Risicoprofiel 2019-2022 (RIS300425) unaniem aangenomen door de
gemeenteraad van Den Haag. De risico’s in de regio Haaglanden zijn conform de landelijke
handreiking geïnventariseerd langs 23 crisistypen, die zijn verdeeld over zeven
maatschappelijke thema’s. Een quote uit het Regionaal Risicoprofiel Haaglanden 2019
bijlage 2 met een overzicht van maatschappelijke thema’s, crisistypen en incidenttypen,
pagina 9: Overstromingen:
“De Veiligheidsregio Haaglanden is gelegen in dijkring 14 en is nauw verbonden met
dijkring 15 en 44. Als er iets misgaat in een van de dijkringen, heeft dit ook gevolgen voor
de andere dijkringen. Dijkring 14 is de dijkring in Nederland met de grootste schade indien
de waterkeringen falen. Drie miljoen mensen kunnen getroffen worden en 65% van het
bruto nationaal product (BNP) wordt verdiend in deze dijkring. Het gebied gaat over de
grenzen van drie provincies, vijf waterschappen, vier veiligheidsregio’s en 59 gemeenten. “
“In Haaglanden is geïnvesteerd in het versterken van de kustverdediging. Door onder
andere de zandmotor en de vernieuwing van de boulevard is de kans op een
overstroming vanuit zee bij Scheveningen en Ter Heijde kleiner geworden.”
“Desalniettemin wordt een overstroming vanuit zee nog steeds gezien als het
meest relevant voor het risicoprofiel van Haaglanden. Het crisistype is daarom
gescoord aan de hand van dit risico. Verder kan voor de mogelijke gevolgen van
overstromingsrisico’s worden aangesloten op de scenario’s van de Nationale
Risicobeoordeling”

Arcadis heeft voor de gemeente in 2018 een rapport geschreven over de verlaging van de
korte Zeekant en de aanleg van een tunnel.
Een quote uit dit Arcadis Rapport 2018 (noot4, pag.4):
“De wijze waarop moet worden omgegaan met de WBI2017 randvoorwaarden is in het
kader van de Noord-boulevard-studie eind 2016 uitgebreid met RWS/KPR besproken. Het
doel van dat overleg was het formuleren van robuuste uitgangspunten die in de toekomst
voor Scheveningen gebruikt konden worden voor de veiligheidsuitwerkingen. De
toepassing ervan voor de onderhavige kwestie valt hier dus ook onder.”
De te hanteren WBI-condities voor de veiligheidsbeoordeling (50 jaar) ter plaatse van
km-raai 99.25 uitgaande van de WBI-advieswaarde staan in tabel6:
Rekenpeil NAP +6,25 m; Golfhoogte Hs 8,45 m; Golfperiode Tp 14,00 s
De te hanteren WBI -condities voor de ruimtereservering (200 jaar) ter plaatse van
km raai 99.25 uitgaande van de WBI-ondergrens staan in tabel 7:
Rekenpeil NAP +8.60 m; Golfhoogte Hs 9.08 m; Golfperiode Tp 14,58 s
De beoogde tunnel komt daarmee onder het niveau van de genoemde golfhoogtes te liggen!!
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Bron: Scheveningsche Courant 30 januari 2019
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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 gebeurd 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 worden 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”.
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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”.

De conclusie hier is: Er zijn rekenmodellen ontwikkeld die als kapstok dienen voor de
beoordeling van primaire waterkeringen. Gezien de modelbeperkingen moet men naast het
toepassen van rekenmodellen ook het 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. “ 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.”
Hoewel geen absolute veiligheid kon worden gegarandeerd, besloten het college van
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland heeft op 16-04-2013 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).
In het besluit van D&H 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”.
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ENW heeft per brief (ENW-13-04) op 21-5-2013 ingestemd:
(Advies Parkeergarage Scheveningen voor Hoogheemraadschap van Delfland)
“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”.
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)

Hiermee werd ingestemd met de ontwikkeling en bouw van de Hommerson parkeerkelder
waarvoor op 8 maart 2018 een watervergunning aan Strandweg Vastgoed B.V. is verleend
(bij besluit van 2 maart 2018 onder nummer 2017-013046).
Het gebouw bestaat uit een drielaagse parkeergarage voor ca. 700 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, zie ter
verduidelijking onderstaand figuur:

Figuur: Doorsnede over garage en retail/horeca (uit BE6044-R005_keerconstructie van 16-12-2016)
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Kortom, door het opspuiten van het strand in 2010-2011 en de aanleg van een dijk
(verscholen in de Morales boulevard) voldoet de Zwakke Schakel Scheveningen aan de
geldende veiligheidsnormen. Van deze versterking heeft het stukje boulevard dat hier net
naast ligt (Middenboulevard/Noordboulevard) geprofiteerd.
Hoewel er geen wettelijke beoordelingsnormen voor zijn, is deze versterking gebruikt voor de
aanleg van de Hommerson parkeergarage. Hiervoor hebben het Rijk, ENW, Delfland en de
Gemeente toestemming gegeven.
Een kanttekening hierbij.
In het Arcadis rapport van 2017 staat op pag. 53/143 geschreven: “Een verschuiving van
35 m in de BKL-waarde leidt in deze dus tot een verschuiving van het afslagpunt over
gemiddeld genomen 23 m.” (zeewaarts).
De parkeergarage onttrekt zand uit de zeewering waardoor het afslagpunt landinwaarts
schuift. In figuur 5-7 op pagina 59/143 wordt het totaal resultaat getoond: een verschuiving
van 9 meter zeewaarts. “De positieve marge bedraagt 9 m.”
Door de voorgeschreven zwaardere stormcondities per WBI-2017 is er een verschuiving van
ca. 6 meter landinwaarts volgens het Arcadis rapport van 2018 op pagina 5/47 onderaan.
Het netto effect door de BKL verschuiving is nu dus nog maar 3 meter positief voor het
afslagpunt thv de parkeergarage!
Voor de bouw van een tunnel zijn GEEN afspraken gemaakt tussen de diverse betrokken
overheden zoals voor de parkeergarage.
Zo staat te lezen in het Arcadis rapport van 2018 over een ondergrondse ontsluiting van de
parkeergarage in de bijlage B op pagina 38:
In de begeleidende email is benadrukt dat het plan niet past in de afgesproken kaders
(beleidsregel medegebruik zeewering), en dat deze ook geen deel uitmaken van de
bestuurlijke afspraken die in 2013 zijn gemaakt over de gouden driehoek. Benadrukt dan
ook wordt om in dit geval alternatieve oplossingen te beschouwen. (Email C. Woltering
d.d.5 april 2017)
Zo staat te lezen in MEMO Ondergrondse entree Zwolsestraat, Scheveningen van
Hoogheemraadschap Delfland, dd. 25 mei 2018 hoofdstuk 2:
“Het project ‘Ondergrondse entree Zwolsestraat’ is een recent initiatief van de gemeente
Den Haag. De gemeente heeft het plan gevat om voor de parkeergarage van Hommerson
een ondergrondse entree te maken. Dit plan staat echter los van de bouw van de
parkeergarage met bovengrondse entree door Hommerson. De ondergrondse entree maakt
ook geen onderdeel uit van de watervergunning voor de bouw van de garage. De
ondergrondse entree is niet meegenomen in de integrale beschouwing van de drie
particuliere projecten in samenhang met de verlegging van de BKL. “
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3. Het Gat in de Dijk / bouw van een tunnel

Bron: Scheveningsche Courant 7 maart 2018
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Met een raadsbesluit van december 2016 is besloten tot “aanleg van een ongelijkvloerse
kruising Zwolsestraat / Gevers Deynootweg”. De ongelijkvloerse kruising bestaat uit een
“parkeertunnel” in twee richtingen voor de Hommerson parkeergarage 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.
De tunnel gaat onder de kruising met de Gevers Deynootweg door en onder het korte deel
van de Zeekant. Daar zal de tunnel aansluiten op de zuidelijke in- en uitrit van de garage.
Op 29 januari 2019 heeft B&W besloten het concept voorontwerp van de ongelijkvloerse
kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg voor inspraak vrij te geven.

De getoonde tunnelbak heeft ongeveer een breedte van 10 mtr. De tunnelbuis zelf heeft een
breedte van 8,5 mtr, een geschatte hoogte van 3 mtr en is circa 250 mtr lang.
Hier het dwarsprofiel voor de torens Leonardo da Vinci:

Voor de torenflats ligt nu een ventweg die gebruikt wordt door de meestal oudere bewoners
van de 61 appartementen aldaar en om de dagelijkse boodschappen in- en uit te laden. Zij
moeten het straks doen met 2 in/uitstap plekken langs een drukke ontsluitingsweg . Deze
ventweg wordt nl. opgeofferd om in het midden van de weg ruimte te maken voor de
tunnelbak van 10 mtr breed. Je kunt dan niet meer schrijven dat “de in- en uitritten daarvan
komen te liggen in de middenberm” als die nu maar 4 mtr breed is.
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“De ongelijkvloerse oplossing
bestaat uit een parkeertunnel
in twee richtingen met
een beperkte maatvoering
(bv. Schedeldoekshaven).
De in- en uitritten daarvan
komen te liggen in de middenberm van de Zwolsestraat
tussen de Alkmaarsestraat en
de Gevers Deynootweg.”
(raadsbesluit)
Foto: Inrit Schedeldoekshaven
(Google)

Foto: Zwolsestraat huidige situatie
(Google)
Een 10 meter brede tunnelbak
leggen in een middenberm van
4 meter is te mooi om waar te
zijn.
Van een “beperkte maatvoering” is in het voorontwerp
geen sprake;
het wordt veel forser dan bij de
Schedeldoekshaven.
Voorontwerp

Voorontwewrp

Tijdens werksessies werd een lange groenstrook beloofd boven de ingang van de tunnelbak,
zoals nog getoond op pag. 6 en 7 van het huidige voorontwerp . Op pag. 8 loopt het groen
slechts door tot halverwege de torens.

In de 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.
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Het echte uitzicht volgens het huidige
voorontwerp staat hiernaast.

NIKS GEEN DOORKIJK NAAR ZEE

U ziet heel in de verte de entree van de
Pier en geen zee, door een kleine opening.

Het voorblad van het concept voorontwerp laat de files zien voor het Zwarte Pad, op de
Zwolsestraat en op het Palaceplein op een zomerse dag. Deze verkeersopstopping op een
zomerse dag wordt besproken in hoofdstuk 4.
De opstelstrook voor de tunnelingang komt voor de woonhuizen in de Zwolsestraat te liggen.
Deze opstelstrook zal
ZEER VAAK vol staan
met 12 auto's.
Zodra de Hommerson
parkeergarage vol is
ontstaat daar een file
omdat de slagboom
dan dicht gaat.

En hoe zit het precies met de verkeersafvoer van 700 auto’s na evenementen en zomerse
dagen wanneer alles vast staat?
De nieuwe fundatie voor korte Zeekant wordt helaas niet getoond. Daarmee worden
bewoners van de korte Zeekant niet voorzien van de juiste informatie.
Het bezoeken van een vergelijkbaar project is een farce gebleken. Een medewerker van het
programmamanagement Scheveningen- Bad 'De Kust Gezond' schrijft hierover zelf in een
mail van 5 november 2018: “De Rotterdamsebaan is met een tunnelboor gemaakt, dat is in
de Zwolsestraat niet de bedoeling. Dus echt vergelijkbaar is het niet.”
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Deze tunnel is een open pijp van ca. 8 bij 3 mtr en een lengte van 175 mtr (incl. de in- en
uitgang bijna 250 mtr) die bijna door de gehele zeewering heen gaat (zie de leggerkaart).

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

In juli 2018 is door de gemeente geschreven dat over dit project nog besluitvorming door de
gemeenteraad moet plaatsvinden, zowel wat betreft de vaststelling van het ontwerp als de
noodzakelijke juridisch planologische procedure. Ten aanzien van beide zal een
(vermoedelijk gecombineerde) ter visie legging van alle relevante onderzoeken en overige
stukken plaatsvinden.
Van mei 2018 tot 1 jan 2019 heeft een “concept bestemmingsplan Noordboulevard en
omgeving” op de site van ruimtelijkeplannen.nl gestaan. De rapporten die toen beschikbaar
waren zijn nu verdwenen. Het betreft de rapporten: 1. Ontwikkeling Noordboulevard Aanpassing Zeekant en verdiepte ontsluiting Zwolsestraat van Arcadis. 2. Quickscan Floraen faunawet (Aanpassing Noordboulevard/Uitbreiding vastgoed Hommerson te
Scheveningen) 3. Quickscan Flora- en faunawet (Kwaliteitsimpuls openbare ruimte
Scheveningen Bad) 4. Risicoanalyse Conventionele Explosieven Boulevard Scheveningen
5. Vooronderzoek Conventionele Explosieven Scheveningen Bad Boulevard 6. Historisch
vooronderzoek Middenboulevard te Scheveningen 7. Beoordeling Historisch vooronderzoek
Scheveningen Bad 8. Historisch vooronderzoek Scheveningen Bad.
Ook het beloofde aanvullend verkeersonderzoek door Movares is nog niet vrijgegeven
(RAAD/2018.64 dd. 5sep2018). Deze rapporten vormen een wezenlijk onderdeel voor de
beoordeling van dit voorontwerp door de gemeenteraad en het indienen van zienswijzen.
De procedure van ter visie legging moet daarom opnieuw gebeuren met de juiste informatie.
Met name het Arcadis rapport is interessant. De Gemeente heeft hierover gezegd: “wij
vinden dat het veilig is maar dat is een verantwoordelijkheid van Delfland. En wij weten ook
dat het ingaat tegen de beleidsnormen van Delfland”.
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Watertoets
Na het Arcadis rapport voor de Hommerson parkeergarage in 2017 is nu in 2018 een rapport
gemaakt over een ondergrondse ontsluiting van de parkeergarage.
(MEMO ARCADIS ,ONDERWERP: Ontwikkeling Noordboulevard - Aanpassing Zeekant en
verdiepte ontsluiting Zwolsestraat. DATUM: 2 jan 2018 VAN: H. Steetzel AAN: A. Everts
(Gemeente Den Haag) KOPIE: HHD)
In bijlage B op pagina 38 staat vermeld:
In de begeleidende email is benadrukt dat het plan niet past in de afgesproken kaders
(beleidsregel medegebruik zeewering), en dat deze ook geen deel uitmaken van de
bestuurlijke afspraken die in 2013 zijn gemaakt over de gouden driehoek. Benadrukt dan
ook wordt om in dit geval alternatieve oplossingen te beschouwen. (Email C. Woltering
d.d.5 april 2017)
In hoofdstuk 3 van het rapport komt de verlaging van de korte Zeekant aan de orde.
Het verhaal lijkt op een balletje-balletje spelletje waarbij je snel het overzicht kwijt raakt.
Afslagpunt gaat een beetje naar links, gaat beetje naar rechts, en gaat weer een beetje naar
links met als samenvattende conclusie op pagina 11: dat de ingreep, met inachtneming van
de overeengekomen procedure en dus rekening houdend met de effecten van de
kustversterking, leidt tot een netto toename van de veiligheid.
Hierbij bouwt men voort op de afspraken vastgelegd in de notitie “Initiatieven Scheveningen
Bad” van 2013. Deze notitie geldt echter alleen voor Legoland, Hommerson en Oscars. Voor
de verlaging van de korte Zeekant geldt deze afspraak niet. Het is evident dat het weghalen
van zand uit de korte Zeekant zonder een verdere versterking een verslechtering is en moet
leiden tot een landwaartse verlegging van het afslagpunt. In een tijd van zeespiegel verhoging
en grote investeringen ten behoeve van kustversterking is dit een slechte ontwikkeling.
Verlaging van de korte Zeekant moet daarom niet worden toegestaan. (zie appendix)
In hoofdstuk 4 komt de tunnel aan de orde. Het heet hier: “Effect ondergrondse
ontsluiting op waterveiligheid”. Bij de gemeente Den Haag heet dit de “Ongelijkvloerse
kruising Zwolsestraat”. En wij als omwonenden noemen dit “de Hommerson tunnel”.
Hoofdstuk 4.2 is opzienbarend en daarom hier integraal gekopieerd:
Zoals ook duidelijk naar voren kwam tijdens het op 30 maart 2017 gehouden startoverleg
past de inpassing van een ondergrondse ontsluiting van de parkeergarage naar de
Zwolsestraat sowieso niet in de door het Hoogheemraadschap opgestelde beleidsregels en
maakt deze ook geen deel uit van de in 2013 gemaakte bestuurlijke afspraken.
Voor het op een of ander manier toelaatbaar maken van deze ontwikkeling is het dan ook
nodig dat er tenminste alternatieve oplossingen voor deze ontsluiting worden beschouwd.
Op het overleg is afgesproken dat deze verkenning door de Gemeente Den Haag zal worden
uitgevoerd. Een dergelijke uitwerking moet als resultaat leiden tot de conclusie dat er een
noodzaak aanwezig in om de parkeergarage aan de zuidzijde te ontsluiten. In dit geval
zullen er vervolgens ook verschillende varianten voor deze zuidelijke ontsluiting moeten
worden beschouwd. (Het verkennen van de alternatieven en het vervolgens komen tot de
conclusie dat een zuidelijke ontsluiting daadwerkelijk de beste oplossing is ligt als taak bij
de Gemeente Den Haag. In het vervolg is er van uit gegaan dat deze motivatie er ook
komt.)
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Het rapport Goudappel/Coffeng laat zien dat een noordelijke ontsluiting geen problemen
geeft. Dit rapport is geaccepteerd door de gemeente Den Haag en de parkeergarage wordt nu
gebouwd met noordelijke ontsluiting. De noodzaak van een ondergrondse zuidelijke
ontsluiting is er dan ook niet.
Op pagina 21 staat de conclusie over een tunnel: Samenvattend is de conclusie dat er op een
termijn van 50 jaar rekening moet worden gehouden met afslag tot orde 15 m ten opzichte
van de doorsnijding van het rekenpeil met de onderkant van de tunnelbak. Deze komt
daarbij te liggen op RSP-261 m (conform Figuur 15). Het al dan niet in rekening brengen
van het boven de tunnelbak aanwezige materiaal heeft hier slechts een marginaal effect op
en levert afhankelijk van het gehanteerde uitgangspunt een 8 m verder zeewaarts gelegen
of een 10 m verder landwaarts gelegen positie op. In alle gevallen is er ten opzichte van de
referentiesituatie sprake van een significante landwaartse verplaatsing van het
afslagpunt.
Niet echt Jip en Janneke taal, maar volgens mij staat er dat aanleg van een tunnel leidt tot
een landwaartse verlegging van het afslagpunt. Iets dat HHR-Delfland niet wil (voorwaarde
#7).
Hier en daar staat ook weer de opmerking dat door zeespiegelverhoging en daardoor
verhoging van de grondwaterstand, de onderste laag van de parkeergarage onder water komt
te staan en deze onderste parkeerlaag en dus ook de tunnel onbruikbaar worden.
Voor de situatie over 200 jaar zijn er kennelijk problemen waarvoor geen echte oplossingen
zijn. Zie pagina 24: “Een echte oplossing biedt het gebruik van andere (gunstiger)
randvoorwaarden dus ook niet”.
Over de voorgestelde oplossingen staat op pagina 26: “De diverse opties zijn slechts
indicatief en dienen met name voor het trechteren van de mogelijke opties die vervolgens in
meer detail en in combinatie met tunnelconstructie moeten worden uitgewerkt”.
Zie ook de appendix.
In hoofdstuk 5 wordt gekeken of men zich gehouden heeft aan de randvoorwaarden.
Voor #1 staat : “De primaire waterkering dient ook na de realisatie van de gewenste
ontwikkeling aantoonbaar veilig te zijn”. Hiervoor dient men te voldoen aan een 50 jaar en
200 jaar criterium. Hier is volgens hoofdstuk 4 niet aan voldaan.
Voor #2 staat als eigen conclusie: “Aan deze voorwaarde kan dus onder voorwaarden
worden voldaan”. Ofwel: er wordt nu niet aan voldaan.
Voor #3 , de meegroei met de zeespiegelverhoging. Door zeespiegel-verhoging en daardoor
verhoging van de grondwaterstand, komt de onderste parkeerlaag van de parkeergarage
onder water komt te staan. Hierdoor wordt deze onderste parkeerlaag en dus ook de tunnel
onbruikbaar.
Voor #5 : hieraan wordt m.i. niet voldaan. Nogmaals de notitie “Initiatieven Scheveningen
Bad” van 2013 geldt voor de tunnel niet.
Voor #7 geldt: niet aan voldaan. Nogmaals de notitie “Initiatieven Scheveningen Bad” van
2013 geldt voor de tunnel niet. Er is met een tunnel sprake van een landwaartse verplaatsing
van de afslaglijn. Zie ook de hier genoemde eigen conclusie: “Bestuurlijk zal er dus met
name een akkoord moeten komen op het accepteren van een korte termijn teruggang van
het maatgevende afslagpunt.”
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Voor #8 staat te lezen: “De haalbaarheid en detaillering van dit grensprofiel zal in een
aanvullende studie nog nader moeten worden beschouwd.” Hier is nu dus niet aan voldaan.
De slotconclusie is raar: “Samenvattend is de conclusie dat er met de voorliggende
uitwerking aan de meeste van deze voorwaarden lijkt te zijn voldaan.”
Er is NIET voldaan aan ALLE randvoorwaarden en Delfland mag geen toestemming geven.

In hoofdstuk 6 staan de overall conclusies en aanbevelingen.
Eerst in 6.1 voor het verlagen van de korte Zeekant:
“de ingreep, met inachtneming van de overeengekomen procedure en dus rekening
houdend met de effecten van de kustversterking, leidt tot een netto toename van de
veiligheid en ook op langere termijn geen veiligheidsprobleem oplevert.”
Opnieuw: “rekening houdend met de effecten van de kustversterking” maar de notitie
“Initiatieven Scheveningen Bad” van 2013 geldt in dit geval niet.
Dan in 6.2 voor de tunnel:
1. “De uitgevoerde berekeningen laten zien dat er zeker voor de kortere termijn sprake kan
zijn van een beïnvloeding van het ongestoorde afslagprofiel. De voorzijde van de
tunnelconstructie steekt dan ongeveer 1,5 m boven het afslagprofiel uit. Op langere termijn
neemt dit effect sterk af en valt het afslagprofiel min of meer samen met het dak van de
tunnel. De interactie kan (gegeven de huidige procedures voor de omgang met NWO’s)
leiden tot een bezwijken van de deze constructie (Deltares/Arcadis, 2014) “.
Hier staat dus dat een tunnel aan de zeezijde gemakkelijk kan falen.
2. voor een zichttermijn van 50 jaar: Ten opzichte van de referentiesituatie is er sprake van
een landwaartse verplaatsing van het afslagpunt. Dit is niet acceptabel (voorwaarde #7)
3. voor een zichttermijn van 200 jaar: De conclusie is niet duidelijk. Omdat er staat: “Er
wordt sowieso aanbevolen om de haalbaarheid en detaillering van het grensprofiel in op
dit traject in een aanvullende studie te beschouwen” is de conclusie voor het huidige
ontwerp kennelijk negatief .
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Appendix Watertoets.
Uitwerking van het balletje balletje verhaal:
Om het effect van de verlaging van de korte Zeekant en de aanleg van een tunnel te begrijpen
eerst een paar afkortingen:
1. RSP -Rijksstrandpalenlijn; Langs de kust zijn palen geplaatst die de kustlijn
weergeven. De lijn tussen deze palen is de RSP lijn en wordt gebruikt als nulpunt om de
zeewaartse / landwaartse positie weer te geven. https://nl.wikipedia.org/wiki/Strandpaal
2. BKL -Basiskustlijn; een gewenste positie van de laagwaterlijn ofwel de kustlijn die in
het kader van de kustlijnzorg zal worden gehandhaafd. In het algemeen is het de positie van
de 'gemiddelde' lokale kustlijn op 1 januari 1990. De basiskustlijn is sinds 1990 een aantal
keer aangepast, bijvoorbeeld op plekken waar de kust versterkt en uitgebouwd is.
3. MKL -Momentane kustlijn; de berekende positie van de kustlijn / laagwaterlijn. Er
wordt rekening gehouden met het aanwezige zandvolume. De MKL moet gelijk of zeewaarts
van de BKL liggen, anders moet er zand gesuppleerd worden. (Eerst wordt het zandvolume
(oppervlak o) bepaald in de zogenaamde rekenschijf tussen duinvoet (doorgaans +3m
NAP) en een ondergrens (even ver beneden gemiddeld laagwater als de duinvoet boven
gemiddeld laagwater (h). Vervolgens wordt de Momentane Kustlijn bepaald door het
oppervlak te delen door de dikte van de rekenschijf (2h) en de afstand x van de duinvoet tot
RSP daarbij op te tellen)
4. Afslagpunt; Bij maatgevende stormomstandigheden (bepaald door WDI2017) zal het
duin wegslaan tot aan het afslagpunt. Regel bij Delfland is dat het afslagpunt nooit
landinwaarts mag schuiven.
5. Raai 99.32; Een raai is een denkbeeldig geprojecteerde meetlijn haaks op de kustlijn.
Raai 99.32 is ter plaatse van de ontsluiting naar de Zeekant.
6. Beleidsregel Medegebruik Zeewering. Deze beleidsregel, vastgesteld door het
college van dijkgraaf en hoogheemraden op 28 oktober 2014, is de uitwerking van Delflands
Algemeen Waterkeringenbeleid. Volgens hoofdstuk 3.2 dient voor een watervergunning voor
een werk in de zeewering aan de volgend vooraarde te worden voldaan:
1. Het werk leidt niet tot een landwaartse verschuiving van het afslagpunt
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Uitwerking verlagen van de korte Zeekant
In figuur 2 op pagina 6 staat het afslagpunt (gele stip) getekend voor raai 99.32 in 1995 (vòòr
de aanleg van de Moralis boulevard). Het afslagpunt ligt op -135 meter t.o.v. RSP. De MKL
ligt dan op +135 meter t.o.v. RSP.
In figuur 3 op pagina 6 staat het afslagpunt (gele stip) getekend voor raai 99.32 in 2015 (na
de aanleg van de Moralis boulevard). Het afslagpunt ligt op -99 meter t.o.v. RSP. De MKL
ligt dan op +179 meter t.o.v. RSP vanwege de zandsuppletie. De BKL ligt nog op +137 meter
t.o.v. RSP.
In 2018 is door Rijkswaterstaat de BKL voor raai 99.32 officieel zeewaarts verschoven naar
+177 meter t.o.v. RSP (na interpolatie tussen de raaien 9925 en 9975 van de officiële
gegevens). Daarmee is de actuele situatie van figuur 3 nagenoeg de nieuwe referentie
situatie geworden. Het maatgevend afslagpunt ligt daarmee op -99 meter t.o.v. RSP.
In figuur 4 staat de situatie getekend voor raai 99.32 na het verlagen van de korte Zeekant.
Het afslagpunt verschuift landwaarts naar -104 meter. Dit is dus 5 meter landinwaarts
opgeschoven, wat tegen de regels van Delfland is.

Uitwerking Tunnel
Wanneer er een tunnel wordt aangelegd dan veranderd het afslagpunt. In het rapport
worden 2 situaties besproken: 1. de tunnel als NWO faalt niet en 2. de tunnel faalt wel.
Ingeval de tunnel niet faalt, blijft het afslagpunt op -104 meter liggen, gelijk aan figuur 4.
Ingeval de tunnel wel faalt dan komt het afslagpunt, zie figuur 15, op -261 meter te liggen. Er
staat: " Ten opzichte van de situatie zonder falende tunnelconstructie (zie Figuur 4 met een
afslagpunt op RSP-104 m) is er natuurlijk wel sprake van een aanmerkelijk verder
landwaarts gelegen afslagpunt. Dit is ook het geval indien er een vergelijking wordt
gemaakt met de referentiesituatie van voor de versterking. Daarbij lag het afslagpunt op
RSP-135 m. De ingreep leidt voor dit scenario dus tot een achteruitgang van het afslagpunt
van RSP -135 m naar RSP-261 m, ofwel een achteruitgang over maar liefste 126 m. ".
Soortgelijke scenario’s laten in figuur 16 en 17 soortgelijke afstanden zien voor het afslagpunt
(niet acceptabel)
De situatie voor 50 jaar wordt afgerond op pagina 21 bovenaan met:
"Samenvattend is de conclusie dat er op een termijn van 50 jaar rekening moet worden
gehouden met afslag tot orde 15 m ten opzichte van de doorsnijding van het rekenpeil met
de onderkant van de tunnelbak. Deze komt daarbij te liggen op RSP-261 m (conform Figuur
15). Het al dan niet in rekening brengen van het boven de tunnelbak aanwezige materiaal
heeft hier slechts een marginaal effect op en levert afhankelijk van het gehanteerde
uitgangspunt een 8 m verder zeewaarts gelegen of een 10 m verder landwaarts gelegen
positie op. In alle gevallen is er ten opzichte van de referentiesituatie sprake van een
significante landwaartse verplaatsing van het afslagpunt. "
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Uitwerking gedeeltelijk falen
Uit de Arcadis studie van 2017 blijkt zonneklaar dat de parkeergarage zal falen onder de
maatgevende stormcondities omdat dan het afslagpunt op de Zeekant bereikt wordt.
De zeezijde van de tunnel ligt lager en veel meer zeewaarts en zal al eerder falen.
Aangezien iets minder erge condities als maatgevende stormcondities vaker zullen
voorkomen, zal de zeezijde van de tunnel vaker falen dan eens per 10.000 jaar.
De te hanteren WBI-condities voor de veiligheidsbeoordeling (50 jaar) ter plaatse van
km-raai 99.25 uitgaande van de WBI-advieswaarde staan in tabel6:
Rekenpeil NAP +6,25 m; Golfhoogte Hs 8,45 m; Golfperiode Tp 14,00 s
De te hanteren WBI -condities voor de ruimtereservering (200 jaar) ter plaatse van
km raai 99.25 uitgaande van de WBI-ondergrens staan in tabel 7:
Rekenpeil NAP +8.60 m; Golfhoogte Hs 9.08 m; Golfperiode Tp 14,58 s
Aan de zeezijde begint de tunnel op 2,7 mtr +NAP.
Ter hoogte van de torens van LdV ligt de onderzijde van de tunnelpijp op 3,50 mtr + NAP.
Ter hoogte van het Ramada hotel is ligt de Zwolsestraat op 8,7 mtr + NAP
Het zeewater klotst zo door de tunnel het land binnen met een frequentie vaker dan eens per
10.000 jaar.

Wat is er in nu anders dan voor de vergunning van de parkeergarage?
Voor de watervergunning van de parkeergarage zijn in 2013 afspraken gemaakt tussen het
ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Hoogheemraadschap van Delfland en de
Gemeente Den Haag, die neergelegd zijn in de notitie “Initiatieven Scheveningen Bad”.
Afspraak 3: 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.
Afspraak 4: Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de intentie een watervergunning te
verlenen aan een drietal initiatieven in Scheveningen Bad (Noordboulevard/Hommerson,
Vitalizee/Sense en Oscars), als daarbij in combinatie met de geplande zeewaartse verlegging
van de basiskustlijn:
1. het huidige veiligheidsniveau gehandhaafd blijft zoals indicatieve berekeningen nu
uitwijzen
2. het ENW een positief advies geeft over de gehanteerde berekeningsmethodiek
3. de nadere uitwerking en de uitvoeringswijze voldoen aan de voorwaarden vanuit
waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit.
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”)
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Op 25 oktober 2017 heeft de Directeur-Generaal Ruimte en Water van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu, drs. P.R. Heij, per brief (IENM/BSK-2017/260693) aan relevante
bestuurders laten weten: “Met deze brief informeer ik u over herziening van de ligging van
de basiskustlijn 2017. Conform de Waterwet dient telkens na zes jaren een kaart
beschikbaar te komen met daarop de herziene ligging van de (basis)kustlijn. In 2012 is de
ligging van de basiskustlijn voor het laatst herzien.”
“In het bijgaande rapport "Basiskustlijn 2017" is een toelichting opgenomen met de
overwegingen bij die locaties waar de ligging van de basiskustlijn herzien wordt. Over de
door Rijkswaterstaat uitgevoerde analyse en ook het voorstel waar de ligging van de
basiskustlijn herzien dient te worden, bent u als betrokken organisatie in de regio in de
afgelopen periode geconsulteerd.” en “Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen
en/of opmerkingen heeft, dan verzoek ik u vriendelijk om deze voor 24 november 2017 aan
mij te doen toekomen. Na deze termijn zal de herziene ligging van de basiskustlijn 2017
definitief vastgesteld worden.”
De bijbehorende kaarten zijn te vinden in: http://publicaties.minienm.nl/downloadbijlage/90006/kustlijnkaarten-2018.pdf
Hierna is op een website van de helpdesk water een update verschenen met het definitieve
versie van het rapport "Basiskustlijn 2017" “Herziening van de ligging van de basiskustlijn”
dd. 30 jan 2018. Hierin is commentaar van HHR-Delfland verwerkt:
“In 2011 is de kust bij Scheveningen versterkt, door een dijk te 'verpakken' in een geheel
vernieuwde boulevard. Daarnaast werd het strand verbreed. Het aangelegde strand dempt
enerzijds de energie van de golven tijdens de storm, anderzijds is het belangrijk voor
toerisme. Om de zandige uitbouw te handhaven, dient de BKL zeewaarts te worden
verlegd. In 2013 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een voorstel aan het
Hoogheemraadschap van Delfland gedaan voor een nieuwe ligging van de BKL.
Daarnaast heeft het Hoogheemraadschap van Delfland verzocht om de BKL voor de raaien
10125 en 10140 beperkt zeewaarts te verplaatsen. Dit vanwege een betere aansluiting met
de zeewaartse kustversterking en een aangepast gebruik van de achtergelegen kust, die
samenhangt met de zeewaartse kustversterking. Aangezien deze twee raaien als gevolg
van suppleties bij Scheveningen aanzanden, zal deze verplaatsing niet leiden tot een ander
beheer en onderhoud.”
Voor de raaien nabij het noordelijk havenhoofd is een aangepast gebruik van de
achtergelegen kust gevraagd, samenhangend met de zeewaartse kustversterking. De raaien
nabij de Zeekant worden niet genoemd.
Op 15 feb 2018 is de herziene basiskustlijn vastgesteld door publicatie in de Staatscourant.
Per 15 feb 2018 geldt dus een andere BKL.
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4. Verkeersproblematiek / noodzaak van een tunnel

Bron: Scheveningsche Courant 21 februari 2018
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Uit: Verkeersvisie Scheveningen 2025 , hoofdstuk 3.1 Ambitie, pag. 15, 16, 18/90:
(RIS295689)
“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.”
Op de website van de Kust Gezond staat te lezen: “Een van de knelpunten in de
verkeersafwikkeling in Scheveningen Bad is de kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg.
De kruising wordt op drukke momenten zwaar belast. Zowel autoverkeer, het openbaar
vervoer (bus en tram), als fietsers en voetgangers maken gebruik van de kruising. Om de
verkeersdruk te verminderen, wordt de kruising ongelijkvloers gemaakt.”
(In gewoon Nederlands: er wordt een tunnel aangelegd naar de Hommerson garage)
In RIS296987 bijlage 2 akoestisch onderzoek Noordboulevard en in RIS296987 bijlage 3
luchtkwaliteitonderzoek parkeergarage staan verkeersgegevens over de Gevers Deynootweg.
Situatie 1: de bestaande situatie (Situatie 2016), Situatie 2: de toekomstige situatie (2026)
zonder realisatie van de Hommerson parkeergarage met autonome verkeersontwikkeling en
Situatie 3 (2026 project) met realisatie van de parkeergarage en noordelijke ontsluiting.

Figuren: Verkeersintensiteit voor het Kurhaus en bij de Zwolsestraat voor 2016 en 2026.
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Hieruit is snel af te leiden dat in 2016 de verkeersintensiteit op de kruising voor het Kurhaus
40% hoger is dan de verkeersintensiteit bij de Zwolsestraat. Op de kruising voor het Kurhaus
worden de verkeersstromen makkelijk afgewikkeld. Verkeerscapaciteit is geen probleem.
In 2026 is de verkeersintensiteit bij de Zwolsestraat nog steeds lager dan de huidige
intensiteit voor het Kurhaus.
Het is daarom niet terecht dat bij de kruising met de Zwolsestraat gesproken wordt over een
knelpunt waar voor 10 miljoen euro in geïnvesteerd moet worden.
Ook volgens de Verkeersvisie Scheveningen 2025 is een tunnel dan NIET kosteneffectief.

Anders is de situatie voor het Zwarte Pad. Volgens de verkeersvisie Scheveningen staat er op
de Gevers Deynootweg voor het Zwarte Pad gedurende 30 dagen per jaar een file en dan nog
alleen in de morgen en middag. Ook dit is minder dan 10% van het jaar.
Op 16 mei 2017 heeft de Gemeente geconcludeert (RIS296987) dat “de conclusie van de
m.e.r.-beoordeling is dat belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten”
en “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.
= 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
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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. 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.
Het voorblad van het concept voorontwerp laat dit prachtig zien.
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Om dit probleem te omzeilen moet er volgens het raadsbesluit van 15 december 2016
daarom voor de Hommerson parkeergarage 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 lijkt het bereikbaarheidsprobleem voor Hommerson opgelost.
Het probleem voor de bewoners (“de fuik”) is echter niet opgelost. Integendeel; de file voor
het Zwarte Pad blijft gewoon staan. (VOL=VOL is namelijk het probleem).
Een tunnel naar de Hommerson parkeergarage is ook niet het ei van Columbus. Alleen de
auto’s die parkeren in deze garage (volgens de omgevingsvergunning 350 bezoekers en 350
vastparkeerders) maken gebruik 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 daarmee 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. Het resultaat is dan net als bij het Zwarte Pad
en de andere parkeergarages wanneer ze vol zijn: een rij wachtenden op de Zwolsestraat.
Het parkeren op Scheveningen valt binnen de kaders van de Agenda Ruimte voor de Stad.
Dit programma is 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" 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”
En dat is nou precies wat er moet gebeuren op de Gevers Deynootweg: geef alleen toegang
aan hen die al een parkeerplek hebben. Voor bewoners met een jaarkaart en voor bezoekers
met een parkeerkaart die ze bijvoorbeeld gekocht hebben aan het begin van de Zwolsestraat
bij parkeergarage Strand of bijvoorbeeld online en maak gebruik van kentekenherkenning.

Zienswijze concept voorontwerp ongelijkvloerse kruising Februari 2019

Pagina 34 van 51

5. Financiering tunnel

Bron: Scheveningsche Courant 28 februari 2018
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Uit hoofdstuk 4 van Verslag Bijeenkomst inzake SO ‘Ongelijkvloerse kruising ZwolsestraatGevers 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 gaat over
de Zwolsestraat richting zee en dan
linksaf de Gevers Deynootweg op. Bijna
even belangrijk is de omgekeerde stroom.
Het is geen perfecte indicator, maar deze app vormt een solide afspiegeling van de
verkeersstromen.

Zienswijze concept voorontwerp ongelijkvloerse kruising Februari 2019

Pagina 36 van 51

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 veel rendabeler dan zonder 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 is eigendom van de Gemeente. Financiering is derhalve 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 2019-2022 van de Gemeente Den Haag op pag. 153:
"Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising (=tunnel) Investeringsbedrag € 10 mln".
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.
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Gezien deze publiciteit is er naast het financiële gewin ook politieke druk ontstaan om het
tunnelproject er door te drukken. De stap terug is immers gezichtsverlies voor het huidige
college van Den Haag dat in het coalitieakkoord 2018-2022 “Den Haag, Stad van Kansen en
Ambities” heeft vastgehouden aan het afmaken van de opknapbeurt voor de
Noordboulevard. “We maken af waaraan we begonnen zijn”.
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
parkeergarage 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.
Het is nu nog niet bekend hoe vet deze vis is. In dit soort situaties wordt vaak een anterieure
overeenkomst gesloten tussen de projectontwikkelaar 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 Gemeente doet de tunnel, Hommerson de garage.
Hommerson krijgt zijn geld terug via de parkeerkaartjes; de Gemeente via de erfpacht. (En
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.
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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.
Het Legoland project heeft laten zien dat de financiële constructies van de Gemeente niet
altijd zijn toegestaan en de Gemeente onderzoek ernaar behoorlijk frustreert (zie een artikel
in DenHaagCentraal).
Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met dit voorontwerp is er geen weg terug. Wanneer
naderhand daadwerkelijk een tunnel wordt gebouwd, zal dit leiden, vanwege de genoemde
geheime gronduitgifte- en realisatieovereenkomst, tot rechtszaken en claims.
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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.
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Vragen die opkomen bij het lezen van het concept voorontwerp 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?
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7. Afweging van belangen / inspraak
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.
De Morales boulevard is het gevolg van het veilig maken van de zeewering ter hoogte van de
Keizerstraat (de Zwakke Schakel). Dat stuk boulevard is met een dijk op deltahoogte
gebracht en tegelijkertijd is de modernisering van de boulevard meegenomen en er overheen
gelegd.
Daarna gingen we weer door met meer risico nemen en 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 verschenen in 2018 al vanaf 19 februari; uiteraard op eigen
risico.
Nu hebben we te maken met een concept voorontwerp voor een tunnel dwars door de
zeewering. Vergeleken met een strandtent is het risico van dit project een aantal malen
groter. Bovendien gaat er nu gebouwd worden vanaf een veel lagere hoogte: van 2.7 meter
boven NAP.
Het risico dat men aangaat met bouwen op of aan het strand wordt steeds groter. Delfland
zet telkens in de vergunning dat het op eigen risico is en trekt daarna 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 eigenaren van bestaande bebouwing in de zeewering, zoals de torens van
Leonardo da Vinci, wordt gewoon gezegd: U woont buitendijks, dus op eigen risico.
De Gemeente wast zijn handen in onschuld; Delfland is tenslotte verantwoordelijk.
Men heeft een onpartijdig ingenieursbureau ingehuurd dat alles heeft doorgerekend en
probeert Delfland te overtuigen met een rapport dat stelt dat de sommetjes kloppen en de
zeewering het niet zal begeven. Daarmee is de zaak over.
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Het rapport van Arcadis uit 2018 geeft aan dat het gevolg van de NWO (tunnel) tot extra
teruggang van het afslagpunt en daarmee tot een afname van de veiligheid van de
waterkering leidt. Als eigenaars in de zeewering willen wij geen verslechtering van de huidige
situatie.
De belangen die meewegen zijn de economische belangen van Gemeente en uitbaters; het
onderwerp van de notities “Wereldstad aan Zee” en “Masterplan Scheveningen-Kust”.
De ‘Structuurvisie Den Haag 2020’ (RIS129201, november 2005) is de toekomstvisie van
Den Haag op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad in regionaal perspectief tot het jaar
2020. De ambitie is om van Den Haag een ‘Wereldstad aan Zee’ te maken door de sterke
kwaliteiten van Den Haag: een internationale stad, een stad aan zee, een multiculturele stad
en een monumentale residentie.
In het Masterplan Scheveningen Kust (RIS168987, januari 2010) zijn de gestelde
uitgangspunten, ambities en programma vanuit de Nota van Uitgangspunten één op één
opgenomen.
De belangen van bewoners en hun veiligheid blijven onbelicht. 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.
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. Hier ligt een taak voor de gemeenteraad!!

In 2016 is een onbezoldigde werkgroep “De Kust Gezond” ingesteld om gevraagd en
ongevraagd advies leveren op het ontwerp en gedurende het ontwerptraject van de boulevard
van Scheveningen tussen het Scheveningseslag en het Zwarte Pad ( RIS 292847).
Deze werkgroep en is meer en meer overgenomen door een aantal bewoners van de Zeekant,
verenigd in de actiegroep ImagoNoordboulevard. Zij hebben hun eisen op tafel gelegd, die er
op neer kwamen dat ze niets wilden horen, zien of ruiken van de nieuwe parkeergarage. Hun
bijdrage is vervat in hoofdstuk 2 .1 van de bijlage bij RIS290041.
Op hun website staat in nieuwsbrief 15 te lezen:
“Imago Noordboulevard houdt vast aan haar twee speerpunten:
Een ontsluiting van de parkeergarage aan de zuidzijde d.m.v. een tunnel, geen ontsluiting
aan de noordzijde, zelfs niet tijdelijk;
Een visueel aantrekkend slank hoogteaccent aan het einde van de boulevard, zo nodig in
combinatie met een attractie van maximaal 1 verdieping hoog, dat de zichtlijnen niet
blokkeert.”
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Wat betreft deze zuidelijke ontsluiting van de parkeergarage middels een tunnel is er nooit
inspraak geweest van aanwonende belanghebbenden zoals de VvE Leonardo da Vinci met 2
hoogbouw torens en het Ramada Hotel. Zij waren geen lid van deze werkgroep en waren
daar ook nooit voor uitgenodigd.
Pas na een voorlichtingsavond op 14 juni 2017 en toen bewoners zelf zich gingen roeren heeft
de gemeente in januari 2018 toegezegd dat deze VvE uitgenodigd zou worden voor deze
klankbordgroep. De eerste keer dat dit plaatsvond was in november 2018. Tijdens deze
bijeenkomst bleek hoe de kaarten geschud waren: onder leiding van de vertegenwoordigers
van de actiegroep ImagoNoordboulevard was het een gotspe te denken dat ontsluiting van de
parkeergarage zonder een tunnel kon. Na een zo duidelijke mogelijke uitleg van de kant van
VvE LdV dat dit onzin was gaf de vertegenwoordiger van BNS aan dat er nu ineens duidelijk
verschillende meningen waren die verder onderzocht moesten worden. De gemeente was het
daarmee eens.
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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 informatie kregen en het
meeste hebben we ook gekregen.
Het meeste, maar niet alles. Een WOB verzoek van 19 sept 2017 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 13 feb 2018 afgewezen. Na bezwaar hiertegen op 23 mei
2018 heeft de Adviescommissie Bezwaarschriften naar verluid positief geadviseerd naar de
Gemeente. Het wachten is nu nog steeds op een nieuw besluit van B&W.

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?”
Bij het 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 en de Gemeente onderzoek ernaar behoorlijk frustreert (zie een artikel
hierover in DenHaagCentraal).
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9. Bouwschade
De originele bebouwing eind 19e eeuw langs de zeekant, eerst Villa Jacobson, de Kurhausbar,
de villa’s Mar en Costa en later het Palace Hotel, het Oranjehotel stond in het natuurlijk duin
zonder verdere afgravingen.
Op oude foto's s uit de Haagse Beeldbank is te zien dat de Palacestraat altijd aflopend naar
het strand is geweest en dat de Korte Zeekant altijd veel hoger heeft gelegen. Dit heeft te
maken met de oorspronkelijke vorm van het duin.
Luchtfoto van het Palace-Hotel uit 1922, met op de voorgrond de Gevers Deynootweg:
http://www.haagsebeeldbank.nl/afbeelding/aeb67afe-5d51-412a-854a-adecc82431d4
Twee plaatje van de Palacestraat uit 1903:
http://www.haagsebeeldbank.nl/afbeelding/10bbd6fd-500d-46e7-ac60-227bd1e8f7e0
http://www.haagsebeeldbank.nl/afbeelding/5f4fc136-0d36-41c5-9cad-a470e5cc3d6f
Een plaatje vanaf het duin langs de zeekant naar het Oranje hotel uit 1890:
http://www.haagsebeeldbank.nl/afbeelding/2c09f612-9ee4-4fea-8f85-3eb42a2a81f6
Het verlagen van de korte Zeekant is dus het afgraven van een oorspronkelijk duin.
Schade aan oude bebouwing
De huidige bebouwing: Emma Staete en Oranjeflat-1 zijn gebouwd op de fundamenten van
het Palace Hotel, het Oranjehotel en de villa’s. Deze fundatie zonder palen wordt ook wel
genoemd; gebouwd “op staal”. De fundering dient om het gewicht van het gebouw
gelijkmatig op de ondergrond over te brengen, zonder dat ontoelaatbare vervormingen
optreden die de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengen. Deze methode van funderen op
staal in Nederland werd al toegepast door de Romeinen. De huidige bebouwing rust als het
ware op een denkbeeldige pyramide van zand in de ondergrond. Alle oude gebouwen die op
staal gefundeerd zijn, hebben of zoeken naar een (labiele) evenwichtssituatie. Wijziging van
dit labiele evenwicht door verandering in grond-, korrel- en waterspanning leidt al gauw tot
problemen. (referentie)
Afgraven van de korte Zeekant vermindert het gewicht dat rust op deze denkbeeldige
pyramide en verstoort daarmee het labiele statisch evenwicht. Emma Staete en Oranjeflat-1,
zullen hiervan de mogelijke gevolgen ondervinden in de vorm van lokale verzakkingen.
Hierom zullen deze gebouwen worden voorzien van een extra fundering in de korte Zeekant.
Schade aan torens Leonardo da Vinci
Ook de torens van het complex Plaza Leonardo da Vinci zijn gebouwd op staal. De fundering
bestaat voor elke toren uit een betonplaat van ca. 21 bij 21 mtr en 2 mtr dik. Er zijn geen
palen onder de fundatieblokken van de twee torens. De homogeniteit van de fundatieplaten
wordt aangetast door daarin aangebrachte sparingen die niet worden gecompenseerd door
verdikkingen aan de onderzijde van de betonfundatieplaat. Er is ter plaatse rondom die
sparingen ook geen extra wapening aangebracht, wat ook niet echt nodig als de fundatie in
rust blijft. Komt daar verschuiving van de grond en beweging van het grondwater bij, dan is
de bouwzekerheid en veiligheid van de torens weg.
Bij het ontgraven van een bouwput, bij bronbemaling, bij trillingen door heien of slaan van
een damwand in welke vorm dan ook in de buurt van deze torens kan een gevaarlijke situatie
ontstaan. (referentie)
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De gemeente heeft hierop per brief (BENW/2018.1078) gereageerd met:
“Het is bekend dat de torens op staal zijn gefundeerd. Vanzelfsprekend dient schade aan de
bestaande bebouwing te worden voorkomen. Daarom worden aan het ontwerp en
bouwmethode hoge eisen gesteld.
Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van het Voorlopig Ontwerp. Daarbij wordt
ook de impact van de werkzaamheden op de aanwezige bebouwing bekeken. De afstand tot
de bouwkuip en de diepte, spelen daarin de belangrijkste rol. De invloed van de bouwkuip
zal door de afstand van meer dan 17 meter en diepte van ca. 5 meter, gering zijn. Ook
wordt gekeken naar de bouwmethode, bijvoorbeeld naar de toepassing van een trillingvrije
methode, waarbij dus minder overlast zal optreden dan bij het intrillen van stalen
damwanden. Tenslotte zal voorafgaand aan de werkzaamheden ook uitgebreid onderzoek
worden gedaan naar de samenstelling van de grond. Zodra de werkzaamheden worden
aanbesteed zullen de noodzakelijke eisen op dit vlak ook aan de aannemer worden
meegegeven.”
De wethouder geeft aan dat de invloed van de bouwkuip op de fundatie van de torens door de
afstand daarvan, meer dan 17 meter (heel gunstig geschat), en diepte van ca. 5 meter (dat is
dan wel lager dan onderkant van de fundatie blokken) gering zal zijn.
Wij zijn van mening dat dit wel heel gunstig ingeschat is. Verloop van de ondergrond, die
niet zo heel dicht is ingepakt -duinzand-, kun je bijna niet voorkomen, ook al ben je ongeveer
17 meter van de fundatie verwijderd. Het grondwaterpeil gaat ook veranderen, toepassen van
bronbemaling om de bouwkuip droog te houden kan de stabiliteit van de fundatie nog
verslechteren door verandering in grond-, korrel- en waterspanning.
Door de niet in dikte gecompenseerde sparingen in de fundatieblokken van de twee torens is
de homogeniteit van die fundatie al aangetast. Niet bezwaarlijk voor de huidige situatie,
maar wel bezwaarlijk voor de nieuw te ontstane situatie als met ontgraven van bouwkuip
voor de tunnelaanleg wordt begonnen.
Dat “noodzakelijke eisen op dit vlak ook aan de aannemer worden meegegeven” en niet een
“conditio sine qua non” is onbegrijpelijk. Vraag blijft wie er later aansprakelijk gesteld kan
worden als er toch schade optreedt.
Wij vinden dat men het risico met bouwen van een tunnel langs de da Vinci torens niet mag
nemen, de impact is te groot ten opzichte van het voordeel dat men denkt ermee te behalen.
Voor al een kleine misrekening in de uitvoering van werkzaamheden dienen de torens
wegens gevaar voor woonveiligheid al ontruimd te worden.
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Schade en overlast door trams
Het is bekend dat de nieuwe Avenio trams trillingen veroorzaken. Dit probleem is inherent
aan het hoge gewicht van de trams en niet opgelost.
Wanneer een tunnelbuis wordt aangelegd onder de Gevers Deynootweg kun je met de zware
en brede Avenio-tram met goed fatsoen niet meer over de Gevers Deynootweg rijden; de
tunnel fungeert als een stemvork en geluidsoverlast en trillingen worden dan over een veel
groter gebied verspreid. Ook de kans op bouwschade zal zich vanwege de tunnel over een
groter gebied uitspreiden.
Door de trillingen zal het los gepakte duinzand zich in eerste instantie verdichten tegen de te
bouwen tunnelbak aan, en zich in een later stadium onregelmatig weer verspreiden.
De ondergrond van het tramtracé wordt bij de overgang naar de tunnelbak, de bochten naar
de tramonderdoorgang en ook wat verder daar vandaan, onregelmatig van dichtheid en zal
meer onderhoud aan de tramrails opleveren.
Ook de HTM heeft bij de gemeente zijn bezorgdheid geuit over de tunnel. Dit vanwege
“trillingen” die door het rijden met trams erboven problemen zou kunnen opleveren.
Zoals bekend uit het Statenkwartier, heeft dit op den duur ook gevolgen voor de fundatie van
de da Vinci torens.
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10. Artikelen uit de Scheveningsche Courant

Bron: Scheveningsche Courant / HaagWestNieuws 4 juli 2018
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Bron: Scheveningsche Courant 11 juli 2018
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Bron: Scheveningsche Courant 29 augustus 2018
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