
Van: Noha Bouchotrouch noha.gunduz@denhaag.nl
Onderwerp: FW: Fahrenheitstraat 335

Datum: 30 maart 2021 om 14:49
Aan: Mohamed el Hachmioui mohamed.elhachmioui@denhaag.nl

Beste Mohamed,
 
Bijgaand het advies zoals door de adviseur Archeologie opgesteld voorafgaand aan het verlenen
van de omgevingsvergunning voor de Fahrenheitstraat 335 / Amperestraat 44.
 
Wij hopen hiermee de commissie voldoende te hebben geïnformeerd.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Noha Gündüz-Bouchotrouch
Juridisch adviseur
Fysiek Domein, Dienst Stedelijke Ontwikkeling
070-3534859 / 06-31101139
(afwezig op woensdag- en vrijdagmiddag)
 
Gemeente Den Haag
Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum (BEC)
Spui 70
www.denhaag.nl
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Hoi Gerard,
 
Zoals gisteren telefonisch besproken verstuur ik hierbij ons advies voor Archeologie. Het is spijtig
dat we hier pas relatief laat bij dit project betrokken zijn geraakt , maar bij deze:
 
Het plangebied heeft volgens het bestemmingsplan Regentesse- en Valkenboskwartier (2016)
een dubbelbestemming Waarde - Archeologie. Bij het bestemmingsplan is bepaald dat bij
bouwplannen waarbij de werkzaamheden een bodemverstoring tot gevolg hebben met een
oppervlakte groter dan 50 m2 en een diepte groter dan 50 cm, nadere eisen kunnen worden
gesteld in het kader van de archeologische monumentenzorg.
Uit de ingediende stukken blijkt dat de werkzaamheden bovenstaande afmetingen
overschrijden.
Het bestaande historische gebouw is voor de afdeling Archeologie op zichzelf geen
onderzoeksobject.
Het plangebied ligt in een zone waarbij eventuele archeologische resten op een diepte van 0,5
tot 3,5 m + NAP kunnen voorkomen. De huidige maaiveldhoogte ligt rond 1,50 m +NAP.
Het overgebleven archeologische verwachtingsniveau is ter hoogte van de bestaande
bebouwing door de eerder aangelegde funderingen (vanaf 1906) grotendeels verdwenen.
Uit de ingediende stukken blijkt dat de werkzaamheden zich niet buiten de contour van
de bestaande bebouwing/fundering zullen uitbreiden.  Daarom worden er geen
voorwaarden vanuit de archeologische monumentenzorg aan een omgevingsvergunning
verbonden.
Ondanks de vrijstelling van onderzoek kunnen er bij de werkzaamheden toch archeologische
vondsten worden gedaan door de uitvoerder. Als dat gebeurt, moet dit per ommegaande
gemeld worden bij de afdeling archeologie (ex art. 53 MW1988). Dit kan op het algemene
telefoonnummer 070-3536639, of per e-mail op archeologie@denhaag.nl. 
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Met vriendelijke groet,
 
Esther Mulder
 
Adviseur Archeologie
Team Beleid & Beheer
Afdeling Archeologie & Natuur- en Milieu Educatie (ANME)
Dienst Stadsbeheer / Gemeente Den Haag
 
Prins Hendrikstraat 39
2518 HH  Den Haag
tel 070-3581273  of   06-21471040
 
aanwezig: ma, di, woe, do, (om de week op) vr
 

Volg ons ook op:

 

 
 
 
 
 
 
 

Van: Gerard Millenaar <gerard.millenaar@denhaag.nl> 
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 11:46
Aan: Archeologie <archeologie@denhaag.nl>
Onderwerp: Fahrenheitstraat 335
Urgentie: Hoog
 
Collega’s
 
Ik heb een plan lopen voor Fahrenheitstraat 335  202008246.
 
Ik ben ‘vergeten’ om een advies aan jullie te vragen in het begin van het proces.
 
Kunnen jullie aangeven of er problemen kunnen optreden op deze locatie?
 
Graag z.s.m. advies
 

 
Met vriendelijke groet,
 
G.C.J. Millenaar
 
Projectinspecteur
Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht
( 070-752 84 84 )
 
bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag
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