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Trots op groene bouwweek
DEN HAAG - De Dutch Green

Building Council (DGBC)
organiseert van 16 tot en
met 20 september de derde
editie van de Dutch Green
Building Week (DGBW). Op
16 september vindt daarom
het openingscongres plaats
in het Haagse Lucent Danstheater. Daarnaast vormt
het Museon de zogenaamde
‘centrale
festivallocatie’
waar diverse partijen een
event kunnen organiseren.
Marnix Norder, wethouder
Stadsontwikkeling van gemeente Den Haag, is trots
dit evenement in Den Haag
te mogen verwelkomen.
“Duurzaamheid gaat onder-

scheidend worden op de
vastgoedmarkt. We zien in
Den Haag steeds meer gebouwen met een BREEAMNL keurmerk: de Monarch,
de nieuwe Haagse Passage,
het ICC en de Caaien en ExtraVerde in Ypenburg. Maar
ook in het Kleinschalig
Opdrachtgeverschap halen
initiatiefnemers duurzame
prestaties zoals in Erasmusveld en Isabellaland.”
Wethouder Duurzaamheid,
Rabin Baldewsingh, biedt
alle initiatiefnemers een digitaal platform aan: www.
duurzaamdenhaag.nl,
op
weg naar klimaatneutraal
Den Haag in 2040. Marie

Christine van der Sman,
directeur van het Museon,
toont zich verheugd dat Den
Haag als gaststad heeft gekozen voor het Museon als
locatie voor inspiratie. “Het
museum transformeert zich
de komende jaren tot Global
Museum, dat zich gaat richten op de grote uitdagingen.
Attractieve educatieve producties, die we in co-creatie
gaan realiseren, zullen met
name gezinnen en schoolgroepen bewust maken van
de noodzaak tot duurzaam
samenleven. Een goed voorbeeld hiervan is de zojuist
geopende expositie #Stadvandetoekomst.”

Publicatie ontwerpbeschikking
Waterwet
Onderwerp
Omgevingsdienst Haaglanden heeft op 13 juni 2013 een aanvraag om vergunning
ingevolge de Waterwet ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het
wijzigen van de op 12 april 1996, kenmerk DWM/117736 verleende vergunning voor het
onttrekken en retourneren van grondwater ten behoeve van een koudeopslag aan de
Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC te Den Haag. De wijziging betreft het laten vervallen
van voorschriften met betrekking tot de periodieke meting van de grondwaterstand en de
stijghoogte.
Omgevingsdienst Haaglanden maakt het voornemen kenbaar de verleende vergunning te
wijzigen.
Zienswijzen
Een ieder kan tijdens de periode van ter inzagelegging schriftelijk of mondeling een
zienswijze inbrengen op de ontwerpbeschikking. De schriftelijke zienswijzen moet ten
minste bevatten:
• naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een motivering.
De zienswijze dient onder vermelding van ODH-2013-00002113 te worden gericht aan:
Omgevingsdienst Haaglanden, afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, Postbus
14060, 2501 GB Den Haag.
Inzage
U kunt de ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken vanaf 16 september 2013 tot
en met 28 oktober 2013 inzien op werkdagen:
• bij de Omgevingsdienst Haaglanden, tijdens kantooruren (na telefonische afspraak),
Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 218 99 02;
• in het Haags Informatiecentrum van de gemeente Den Haag, ma t/m wo +
πvr van 9.00-16.00 uur, do van 9.00-20.00 uur, Spui 70, tel.nr. 14070.
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening
Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.
--Publicatie beschikking
Maatwerkvoorschriften
Wet milieubeheer/Besluit lozen buiten inrichtingen
Onderwerp
Omgevingsdienst Haaglanden maakt kenbaar dat besloten is maatwerkvoorschriften
ingevolge Besluit lozen buiten inrichtingen voor bronbemaling vast te stellen voor de
kruising Laan van NOI / Schenkkade, 2593/2595 te Den Haag.
Bezwaar
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de toezending of uitreiking
aan de geadresseerde(n). Alleen wanneer bezwaar is ingesteld en met toepassing van
artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht hierover een voorlopige voorziening wordt
getroffen, wordt deze inwerkingtreding geschorst.
Tot 6 weken na de inwerkingtreding van deze beschikking (vanaf 12 september 2013)
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de bezwaarcommissie van de
gemeente Den Haag onder vermelding van het kenmerk milo2. Aan de behandeling van het
bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.
Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de
Voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de
behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. In het voorkomende geval
verzoeken wij u een afschrift te sturen aan de Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus
14060, 2501 GB Den Haag.
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening
Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. Deze publicatie staat ook onder
Bekendmakingen op www.denhaag.nl. De beschikking ligt niet ter inzage.

