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Den Haag

Volg uw aanvraag op www.mijndenhaag.nl WABO123

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 21 juni 2021 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten 

van de woning Rhenenstraat 24 door het maken van een kelder.

Uw aanvraag omvat de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ 

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 per 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 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht besluiten wij de gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 

2.1, lid 1, onder a en c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen met 

de daarbij behorende in de documentenlijst genoemde documenten.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen:

Adjunct teammanager vergunningen, afdeling Vergunningen & Toezicht

[Geanonimiseerd]

datum:
23-08-2021
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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 maken u erop attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de verleende vergunning

voordat deze onherroepelijk is.

Ten slotte wijzen wij 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.

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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Bijlage (beoordeling activiteiten)

Op basis van de aard en inhoud van deze aanvraag is volgens de Wet basisregistraties adressen en 

gebouwen het gebruiksdoel ‘Woonfunctie’ vastgesteld.

Activiteit ‘Bouwen’

Uw aanvraag voor deze activiteit hebben wij getoetst aan:

- Het bestemmingsplan ‘Leyenburg’ waar ter plaatse van uw initiatief de bestemming ‘Wonen is 

opgenomen;

- Het bestemmingsplan ‘Parapluherziening (fiets)parkeren’;

- Het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten’; 

- De Bouwverordening;

- Het Bouwbesluit 2012;

- De Welstandsnota.

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn in het bestemmingsplan ‘Leyenburg’ bestemd voor wonen, 

één en ander met de daarbij behorende hoofdgebouwen, aan- en bijgebouwen (gebouwde 

parkeervoorzieningen), bouwwerken geen gebouw zijnde, tuinen, verharding en overige voorzieningen.

Gebleken is dat de aanvraag niet voldoet aan de regels van het bestemmingsplan voor wat betreft het 

realiseren van de koekoeken die buiten het bouwvlak worden gebouwd.

Hierbij is mede beoordeeld dat de parkeerbehoefte als gevolg van het (ver-) bouwplan niet toeneemt.

Op grond van het bestemmingsplan ‘Leyenburg’ is het niet mogelijk hiervan af te wijken. Afwijken is 

mogelijk via de kruimelregeling zoals opgenomen in artikel 4 van bijlage II van het Besluit 

omgevingsrecht. Dit betekent dat de gevraagde omgevingsvergunning niet kan worden verleend, tenzij 

met toepassing van de procedure ex. artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2º van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van de betreffende planregel. Wij zijn bereid deze 

afwijking(en) toe te staan en verwijzen voor de motivering hiervan naar de beoordeling van de 

activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Er is met uw aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden voldoende aannemelijk 

gemaakt dat het bouwen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de 

voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening. 

 Op 20 augustus 2021 hebben wij het bouwplan getoetst aan de Welstandsnota. De beoordeling luidt 

als volgt:

Akkoord

Het maken van twee koekoeken ten behoeve van twee kozijnen in een nieuw te maken kelder is 

voorstelbaar. De wanden zijn van beton en worden afgedekt met een metselwerk rollaag in dezelfde 

steen als de woning. De nieuwe afgetimmerde stalen latei onder het metselwerk blijft onder het niveau 

van het rooster van de koekoek en is zodoende niet hinderlijk zichtbaar.
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Eindoordeel activiteit ‘Bouwen’

Uit de beoordeling van de activiteit volgt, dat de gevraagde omgevingsvergunning voor 

de activiteit ‘Bouwen’ op basis van artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht kan worden verleend.

Aan de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Bouwen’ verbinden wij de volgende 

voorschriften:

Het bouwen moet gebeuren volgens de bepalingen van het Bouwbesluit en de 

Bouwverordening. 

Voorschriften op basis van de Regeling omgevingsrecht (Mor)

Artikel 2.1, 2.2 en 2.7 Nader in te dienen constructieve gegevens

De hierna genoemde gegevens van de constructie en de bouwveiligheid moeten minimaal drie weken 

voor uitvoering worden ingediend. Deze kunt u per e-mail sturen naar de Dienst Stedelijke 

Ontwikkeling, Afdeling Vergunningen en Toezicht, Team Bouwconstructies en Bouwfysica, 

e-mailadres oloaanvraag@denhaag.nl. Indien de aanvraag via het omgevingsloket is ingediend kunt u 

de gegevens ook uploaden via www.omgevingsloket.nl. Vermeld in alle gevallen ons dossiernummer. 

• De volgende constructieve gegevens:

- de tekeningen en berekeningen;

- de gegevens van de bestaande fundering; 

noot: Voor de start van de graafwerkzaamheden dient de aanlegdiepte en -breedte van de 

fundering te worden bepaald.

- een controleberekening van de draagkracht van de bestaande fundering in alle bouwfasen 

inclusief de ontgraving;

- de gegevens van de bestaande beganegrondvloer; 

- een controleberekening van opdrijven bij de hoogste grondwaterstand;

- een controleberekening van de keldermuur met horizontale grond- en waterbelasting voor alle 

bouwfasen;

- de gegevens van de hoogste en laagste grondwaterstand die gedurende de referentieperiode kan 

optreden; 

noot: Voor de berekening van de constructie moet een grondwaterstandsverlaging worden 

aangehouden van 4 meter min maaiveld. De berekening moet worden uitgevoerd op 

basis van de fundamentele belastingcombinaties.

• Een veiligheidsplan dat minimaal moet bevatten:

- de gegevens van de grondwaterstand;

- een bemalingsrapport met de invloed van het bemalen op de grondwaterstand in de omgeving;

- een grondmechanisch advies over de waterremmende lagen met waterbezwaar en aanvullende 

maatregelen;

- een uitvoeringsplan voor de bemaling;

- een uitvoeringsplan voor de retour-bemaling;

- een inventarisatie van de funderingen in de omgeving;

- een uitvoeringsplan voor de bouwmethodiek;

- een stempelplan voor horizontale steun van de keldermuur in ontgraven toestand;

- het plaatsen van peilbuizen;

- het aanbrengen van hoogtebouten;
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- het meten van het waterdebiet;

- een monitoringsplan voor alle metingen met interpretatie van de meetresultaten;

- een protocol voor maatregelen bij overschrijding van de signalerings- en grenswaarden.

De aanvrager moet de samenhang tussen de ingediende gegevens waarborgen. Deze gegevens dienen 

te zijn goedgekeurd voordat met de uitvoering wordt begonnen.

Voorschriften op basis van het Bouwbesluit 2012

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;

- Overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere 

voorwaarden en ontheffingen.

Artikel 1.25 Mededeling aanvang en beëindiging werkzaamheden 

Ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden waarop deze 

vergunning ziet, dient de houder van deze vergunning ons schriftelijk van de aanvang van die 

werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis te stellen.

Ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarop deze vergunning ziet, dient

de houder van deze vergunning ons schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis 

te stellen.

Voor het melden van zowel de aanvang als de beëindiging van de werkzaamheden dient u de 

formulieren, zoals achteraan opgenomen bij deze beschikking, volledig ingevuld in te dienen. U kunt 

de gegevens indienen op dezelfde wijze als u de oorspronkelijke aanvraag heeft ingediend, vermeld 

hierbij ons kenmerk. Als de aanvraag via het omgevingsloket is ingediend kunt u de gegevens uploaden

via www.omgevingsloket.nl

Nadere aanwijzingen

Intrekking omgevingsvergunning

Wij wijzen u erop, dat wij op grond van artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) bevoegd zijn om een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken. Dit kan voor de

activiteit ‘Bouwen’ onder meer wanneer er gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met 

gebruikmaking van de vergunning.

Bouwbesluit 2012 

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

verwijderd;

Voor informatie hieromtrent kunt u bellen met telefoonnummer: 14 070 of onze website raadplegen.

De melding met bijbehorende stukken kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl

Algemene Plaatselijke Verordening van Den Haag 

Een vergunning gebruik openbare straat of instemmingsbesluit is vereist indien sprake is van het 

plaatsen, aanbrengen of hebben van een voorwerp (bijvoorbeeld een afvalcontainer/ steiger) op, in, 

over of boven de weg of de weg anders te gebruiken of af te zetten (bijvoorbeeld t.b.v. bouwverkeer/ 

bouwwerkzaamheden/ aanpassen wegverharding) dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.
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Voor informatie hieromtrent kunt u bellen met telefoonnummer: 14 070 of onze website raadplegen. 

De aanvraag met bijbehorende stukken kunt u indienen via 

https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen.htm

Kwaliteit overige bouwdelen

De eigenaar of degene die uit anderen hoofde bevoegd is, in beginsel verantwoordelijk is dat het gehele

bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving. Eenieder die een bouwwerk bouwt, gebruikt of laat 

gebruiken dient er zorg voor te dragen dat er geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat, 

dan wel dat dit voortduurt. Daarom maken wij u attent op het volgende: 

- De plaatsing van een koolmonoxidemeter nabij de cv-installatie van de woning;

- Het is verboden om op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te 

plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te 

gebruiken, waardoor:

o op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid;

o overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf 

of terrein;

o op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend 

materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische 

trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door 

verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein, of

o instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt;

Vereniging van Eigenaren

Indien u eigenaar bent van een appartementsrecht, wordt geadviseerd voorafgaande aan de start van 

de werkzaamheden contact op te nemen met de VvE over uw voornemen tot verbouw aangezien aan 

deze vergunning geen rechten kunnen worden ontleend waarop het privaatrecht van toepassing is 

zoals het huishoudelijk reglement van de VvE.

Wet bodembescherming

Bij eventueel grondverzet dient, afhankelijk van de bestemming/ toepassing van de grond, rekening te

worden gehouden met de Wet Milieubeheer (Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke

afvalstoffen) en/of de Wet bodembescherming aangezien er beperkingen kunnen gelden voor het 

hergebruik van de af te voeren grond.

Om dossiers in te zien kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Haaglanden via e-mailadres 

vergunningen@odh.nl of telefoonnummer 070 - 218 99 02.
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Activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ 

Uw aanvraag voor deze activiteit hebben wij getoetst aan het bestemmingsplan ‘Leyenburg’ waar ter 

plaatse van uw initiatief de bestemming ‘Wonen is opgenomen.

Gebleken is dat de aanvraag niet voldoet aan artikel 20 van het bestemmingsplan voor wat betreft het 

realiseren van de koekoeken die buiten het bouwvlak worden gebouwd. 

Op grond van het bestemmingsplan is het niet mogelijk deze afwijking toe te staan. Afwijken is 

mogelijk via de kruimelregeling zoals opgenomen in artikel 4, lid 4 van bijlage II van het Besluit 

omgevingsrecht. Dit betekent dat de gevraagde omgevingsvergunning niet kan worden verleend, tenzij 

met toepassing van de procedure ex. artikel 2.12, lid 1 onder a sub 2º van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht wordt afgeweken van de betreffende planregel. 

Wij zijn bereid deze afwijking toe te staan en motiveren dit als volgt: 

De aanvraag is gelegen in de wijk Leyenburg in de Rhenenstraat. De straat wordt gekenmerkt door 

bovenbenedenwoningen en aan de overzijde een nieuwere galerijflat.

De aanvraag betreft het maken van een nieuwe kelderverdieping welke van daglicht wordt voorzien 

door koekoeken. De koekoek aan de voorzijde ligt buiten het bouwvlak waardoor het strijdig met het 

bestemmingsplan is.

De bebouwing aan de Rhenenstraat is zeer ritmisch opgezet met erkers, deuren en dakkapellen. De 

aanvraag betreft een benedenwoning in het ensemble. De woning heeft een voortuin welke een 

overgang vormt van de woning naar de straat.

De te bouwen koekoek ligt op dit voorterrein. De koekoek wordt weggewerkt zodat deze geen invloed 

heeft op het gevelaanzicht. De koekoek heeft verder ook geen invloed op de openbare ruimte.

Op grond van bovenstaande overwegingen verlenen wij medewerking aan het afwijken van de 

desbetreffende bouwregels en dus het maken van de koekoek toe te staan.

Eindoordeel activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’

Uit de beoordeling van de activiteit volgt dat de gevraagde omgevingsvergunning voor de

activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op basis van artikel 2.12 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan worden verleend.
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