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verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor kademuur Zuidwal ongenummerd

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 19 januari 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk 
plaatsen van een damwand ter plaatse van Zuidwal ongenummerd ten behoeve van de fundering van de 
kademuur voor een periode van twee jaar. 

Uw aanvraag omvat de activiteit ‘Bouwen’ waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing 
is. 

Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat op basis van de beoordeling en de 
ingewonnen adviezen de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteiten kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij naar de bij deze beschikking behorende bijlage, 
waarin voor de activiteit de beoordeling, advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn 
opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd. 

Besluit:

Gelet op het bepaalde in artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij 
de gevraagde omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van deze wet, te 
verlenen met de daarbij behorende in de documentenlijst genoemde documenten.

[Geanonimiseerd]
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Deze omgevingsvergunning treedt op grond van het bepaalde in artikel 6.1 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

Wij wijzen u erop dat deze vergunning aan u wordt verleend behoudens rechten van derden en dat door 
het verlenen van deze vergunning niet wordt vooruitgelopen op enige andere door de gemeente krachtens 
de wet of een gemeentelijke verordening, dan wel krachtens eigendomsrecht van de gemeente met 
betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing.

Tot slot maken wij u erop attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de verleende 
vergunning voordat deze onherroepelijk is.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking naar:
Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/bezwaar,
Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende regels.
a. Uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt u in het bezwaarschrift.
b. U zet uw handtekening onder het bezwaarschrift.
c. U stuurt een kopie van het besluit mee. Heeft u of kunt u dit niet, dan geeft u een duidelijke 

omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
d. U vermeldt het kenmerk en de datum van het besluit.
e. De argumenten voor bezwaar schrijft u in de brief.
f. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

Indien u schriftelijk bezwaar maakt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht mee te zenden en in de linkerbovenhoek van de envelop de woorden 'AWB/BEZWAAR' 
te vermelden.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen - 
vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij de 
president van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie.
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Beoordeling activiteit ‘Bouwen’

Het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft is gelegen in het Rijksbeschermd stadsgezicht 
‘Centrum’.

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan:
- het bestemmingsplan ‘Het oude centrum’, waar ter plaatse van uw initiatief de bestemming ‘Water’ is 

opgenomen;
- de Bouwverordening;
- het Bouwbesluit 2012;
- de Welstandsnota.

Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat voldaan wordt aan de beoordelingsgronden van het Bouwbesluit
2012 en de Bouwverordening. 

Eindoordeel activiteit ‘Bouwen’

Op basis van de beoordeling van de activiteit bestaat er geen bezwaar tegen het met toepassing van 
artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verlenen van de vergunning voor de 
activiteit ‘Bouwen’.

Het bouwen moet gebeuren volgens de bepalingen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Tevens 
moet worden voldaan aan de hierna opgenomen nadere voorschriften en bepalingen.

Aan deze vergunning voor bovengenoemde activiteit verbinden wij de volgende voorschriften:

Voorschriften op basis van het Besluit omgevingsrecht (Bor)

Artikel 5.16 Instandhoudingstermijn 
De omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Bouwen’ geldt slechts tot 1 maart 2018. De 
vergunninghouder is na het verstrijken van deze termijn gehouden het bouwwerk terstond te zijner keuze 
hetzij te slopen, hetzij in overeenstemming te brengen met de van toepassing zijnde voorschriften.

Voorschriften op basis van de Regeling omgevingsrecht (Mor)
Artikel 2.1, 2.2 en 2.7 Nader in te dienen gegevens en bescheiden 
De bij de aanvraag omgevingsvergunning ingediende constructieve tekeningen, berekeningen en/of 
rapporten geven voldoende informatie over de hoofdlijn van de constructie dan wel het 
constructieprincipe.
De gegevens en bescheiden betreffende de veiligheid en het voorkomen van hinder tijdens het bouwen 
dienen tot uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de betreffende handeling ter 
beoordeling te worden overgelegd.
De volgende gegevens en bescheiden dienen daartoe schriftelijk in drievoud te worden aangeleverd aan 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Vergunningen en Toezicht, Team Bouwconstructies, 
Bouwfysica en ecologie, Postbus 12655, 2500 DP Den Haag, onder vermelding van ons 
referentienummer 201600959:
 Het bouwveiligheidsplan dat minimaal moet bevatten:

- de naam en het correspondentie-adres van de aannemer;
- de ligging van het betreffende perceel;
- een voorstel voor controlemaatregelen:

- het aanbrengen van hoogtebouten;
- een voorstel voor het meten van de trillingen en geluidsniveaus ten gevolge van sloop-, hei-, of 

andere werkzaamheden;
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- een rapportageplan inzake de meetresultaten; 
noot: De stadsdeelinspecteur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling dient op 

de hoogte te worden gehouden van de actuele meetresultaten van de 
hoogtebouten en trillings- en geluidsmetingen. Wanneer de gemeten 
waarden de berekende of verwachte waarden overschrijden moeten de 
werkzaamheden worden gestopt en dient er overleg plaats te vinden met 
de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. 

Met de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden mag niet worden begonnen voordat de daarop 
betrekking hebbende tekeningen en/of berekeningen door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Team 
Bouwconstructies, Bouwfysica en –ecologie, zijn goedgekeurd. Tevens dienen de goedgekeurde 

constructietekeningen en berekeningen op het werk aanwezig te zijn.

Voorschriften op basis van het Bouwbesluit

Artikel 1.23 Aanwezigheid bescheiden
Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op 
het terrein aanwezig: 

- de omgevingsvergunning voor het bouwen;

- het bouwveiligheidsplan;

- overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere 
voorwaarden en ontheffingen.

Artikel 1.25 Mededeling aanvang en beëindiging werkzaamheden 

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van 
bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van 
die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van 
ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.

2. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van de beëindiging van de bouwwerkzaamheden 

waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning 
schriftelijk van de aanvang van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld

3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet
in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

Afdeling 8.1
Aan de werkzaamheden worden met betrekking tot de invloed op de belendingen en de omgeving de 
volgende eisen gesteld:
- de verticale bouwputafscheiding dient zodanig te worden ontworpen en uitgevoerd, dat er geen schade 

kan optreden aan belendingen en leidingen;
- de grondwaterstand ter plaatse van de belendingen mag niet worden verlaagd benden de gemiddeld 

laagst bekende natuurlijke grondwaterstand zonder aanvullende maatregelen en controles, zoals 
retourbemaling, peilbuizen en hoogtebouten;

- de invloed van trillingen op de belendingen ten gevolge van sloop-, hei- en andere werkzaamheden 
moet worden bepaald volgens de SBR-richtlijn Trillingen, deel A "Schade aan gebouwen, meet- en 
beoordelingsrichtlijn" 2002. Er dient dan minimaal te worden voldaan aan de daarin vermelde 
grenswaarden;

- In het bouwveiligheidsplan dienen vooraf signaleringswaarden en grenswaarden te worden vastgesteld 
voor monitoring van trillingen, zettingen en vervormingen van de belendingen;

- maatregelen dienen te worden genomen om de overlast voor de omwonenden zo klein mogelijk te laten
zijn, waaronder het tot een minimum beperken van geluidshinder en stofoverlast;

- boven de openbare weg en boven in gebruik zijnde ruimten waar zich mensen ophouden en 
belendingen mag niet worden gehesen;

- er dient dagelijks deskundig toezicht op het werk aanwezig te zijn. 
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Indien de hiervoor omschreven trillings-, geluids- en vervormingseisen worden overschreden, dienen alle 
werkzaamheden, die deze overschrijdingen kunnen veroorzaken, te worden stilgelegd. De 
werkzaamheden mogen niet worden hervat voordat er maatregelen zijn genomen die zijn goedgekeurd 
door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

Gedurende alle werkzaamheden dient een coördinator op het werk aanwezig te zijn die namens de 
vergunninghouder gemachtigd is handelend op te treden bij het niet voldoen aan de hiervoor gestelde 
eisen of overschrijding van gestelde grenswaarden.

Nadere voorwaarden

Archeologische monumentenzorg
Het plangebied kent geen archeologische verwachting op de archeologische waarden- en 
verwachtingenkaart van de gemeente Den Haag. Toch kunnen er tijdens de werkzaamheden 
archeologische vondsten worden gedaan. Dit moet de uitvoerder of initiatiefnemer op grond van artikel 
53 van de Monumentenwet 1988 onverwijld melden bij de afdeling Archeologie van de gemeente Den 
Haag. Deze melding kan worden gedaan bij de Dienst Stadsbeheer, afdeling Archeologie, Spui 70, 2511 
BT DEN HAAG, telefoon 070 - 353 6639 of per e-mail: archeologie@denhaag.nl. 

Wet samenhangende besluiten
Om de beoogde activiteiten te kunnen verrichten wijzen wij u in het kader van deze wet in ieder geval op 
de onderstaande mogelijke vergunning- of meldingsplicht en/of benodigde ontheffingen/onderzoeken. U 
dient zelf na te gaan of wellicht nog andere vergunningen/toestemmingen benodigd zijn.

- Bouwbesluit 2012 

Een sloopmelding indien er meer dan 10 m3 afval ontstaat en/of er asbest dient te worden verwijderd;

Wij verzoeken u de benodigde formulieren met bijbehorende stukken in te dienen bij de Gemeente 
Den Haag, Postbus 12655, 2500DP Den Haag of de aanvraag in te dienen via 
www.omgevingsloket.nl.

- Algemene Plaatselijke Verordening van Den Haag 

Op grond van deze verordening is het verboden zonder vergunning of instemmingsbesluit een 
voorwerp (bijvoorbeeld een afvalcontainer / steiger) op, in, over of boven de weg te plaatsen, aan te 
brengen of te hebben, of de weg anders te gebruiken of af te zetten dan overeenkomstig de publieke 
functie daarvan.

De hiervoor benodigde vergunning / instemmingsbesluit en informatie hieromtrent kunnen worden 
aangevraagd bij de wegbeheerder van stadsdeel Centrum, Dienst Publiekszaken. Tel. 14070. Postbus
12620  2500 DL Den Haag of via:
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/vergunningen/openbare-weg.htm
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