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Persbericht 

 
 
Milieueffecten woontorens The Grace in Den Haag 
nog onvoldoende in beeld 
 
De milieueffecten van de woontorens The Grace zijn nog onvoldoende in beeld. 

Kijk welke maatregelen mogelijk zijn om geluidhinder en windhinder voor bewo-

ners te verminderen en onderzoek of er voldoende energie geleverd kan worden. 

Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het 

milieueffectrapport. Het College van burgemeester en wethouders van Den Haag 

had de Commissie om gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffect-

rapport. 

 

Het bedrijf SW Laakveld wil aan de Rijswijkse weg ‘The Grace’ bouwen, twee woonto-

rens van 155 en 182 meter hoogte. In de torens komen 1.400 appartementen en er is 

ruimte beschikbaar voor diverse voorzieningen. Voordat het College van burgemeester 

en wethouders van Den Haag besluit over de omgevingsvergunning voor dit plan, zijn 

de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

The Grace is een van de vele nieuwbouwprojecten binnen het Central Innovation Dis-

trict. Kijk daarom goed of dit project past in het totale plan. Gebruik een methode om na 

te gaan welke milieueffecten ook optreden en of deze blijven passen binnen de oor-

spronkelijke milieuruimte, is het advies van de Commissie. 

Daarnaast adviseert zij om ook de windhinder op de voetgangers- en fietsersbrug over 

de Haagse Trekvliet te berekenen en te kijken naar maatregelen om geluidhinder voor 

nieuwe bewoners te verminderen.   

 

Ten slotte is het advies om de energiebehoefte van The Grace te berekenen en te kijken 

of er voldoende energie geleverd kan worden aan de The Grace en aan de naastgele-

gen wijk.  

 

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

het College van burgemeester en wethouders van Den Haag - besluit over het project. Zie ook www.commis-

siemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3643
http://www.commissiemer.nl/
http://www.commissiemer.nl/

