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Buurtschap Oud Rijswijk 
Aan:  de voorzitter van de Stuurgroep Oud Rijswijk 
Van:  R. Freeth en A. Bartels 
I.a.a.:  de overige leden van de Stuurgroep Oud Rijswijk 
Datum: 20 februari 2005  
Betreft:  Opmerkingen bij de ontwerp subsidieverordening Masterplan Oud Rijswijk. 
 
 
 
In aansluiting op de op 7 februari 2005 in de Stuurgroep Oud Rijswijk gemaakte afspraak 
doen wij hierbij onze opmerkingen bij de concept subsidieverordening Masterplan Oud 
Rijswijk, zoals die toen ter vergadering werd uitgereikt, toekomen. 
 
De procedure 
Wij hebben geconstateerd, dat het college het voorstel inmiddels in procedure heeft gebracht 
bij de Gemeenteraad. Dat is in het kader van de in het Convenant Oud Rijswijk afgesproken 
procedures wat wonderlijk.  
Nu dat eenmaal zo is, gaan wij er vanuit dat u onze opvattingen bij de Gemeenteraad onder de 
aandacht brengt. Wij stellen het uiteraard op prijs, indien u in onze reactie aanleiding ziet om 
het voorstel alsnog op onderdelen aan te passen. 
 
Het maximaal beschikbare bedrag 
Op 8 september 2003 hebben wij een voorstel in de Stuurgroep Oud Rijswijk besproken, 
waarin werd uitgegaan van een maximaal beschikbar bedrag van €2.042.010,99. Daarvan was 
een bedrag van €226.890,11 reeds uitgegeven voor de ontwikkelingskosten van het 
Masterplan. Dat houdt in dat nog rond €1.815.120,00 te besteden zou zijn. 
 
Het huidige voorstel heeft het over een gereserveerd bedrag van €895.549,00. Dat is dus 
aanmerkelijk minder. Bovendien voorziet het voorstel zelf in dekking voor subsidies en 
andere kosten voor maximaal (€540.000,00 + €135.000=) €675.000,00. Dat is dus weer 
aanzienlijk minder, terwijl niet duidelijk is gemaakt wat er met het restant gebeurt. 
 
Wij vinden het vorenstaande opmerkelijk, omdat ons is verzekerd dat de investeringen in Oud 
Rijswijk bij de bezuinigingsoperaties gespaard zijn gebleven, gelet op de politiek-bestuurlijke 
prioriteit voor Oud Rijswijk. 
 
De besteding van het budget 
In het raadsvoorstel wordt melding gemaakt van een bedrag van €135.000,00, bestemd voor 
een aantal activiteiten. De activiteiten voor een gevelplan, een reclame- en luifelplan en 
publicatie van de regeling vinden wij nuttig.  
Vraagtekens hebben wij bij de uitvoeringskosten van de subsidieregeling. Hiervoor is een 
bedrag van €100.000,00 geraamd, terwijl de subsidieregeling €540.000.00 groot is.  
Dit betekent er gerekend is met een direct toerekenbare overhead, die ongeveer 20% van het 
subsidiebedrag omvat. Dat lijkt ons hoog, gelet op de omvang en beperkte werkingssfeer en –
duur (twee jaar) van de regeling. 
Vraagtekens hebben wij bij een startsubsidie voor een stichting van eigenaren, tenzij het zou 
gaan om een stichting die ook investeringskapitaal heeft of op een andere wijze daadwerkelijk 
een sturende en organiserende rol heeft bij het investeringsgedrag van eigenaren. Zou het 
alleen gaan om een overlegpartij, dan zien wij niet onmiddellijk wat hiervan de toegevoegde 
waarde is ten opzichte van bijvoorbeeld de Ondernemersvereniging Hart van Rijswijk.  
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De verdeelsleutel van de regeling 
Bij de behandeling van eerdere voorstellen in de Stuurgroep Oud Rijswijk hebben wij 
opmerkt, dat de verschillende posten en per onderdeel aangegeven maxima leiden tot een 
sterke versnippering van de bedragen en dat er hierdoor per saldo maar weinig aanvragen 
kunnen worden gehonoreerd. Het voorstel is op dit punt ongewijzigd gebleven. Dat betreuren 
wij. 
 
Het werkingsgebied van de regeling 
Het werkingsgebied van de regeling is beperkt tot het kernwinkelgebied en de aanloopstraten. 
Hoofdstuk 2 (Ontwikkelingssubsidies) bestrijkt weliswaar het gehele gebied van het 
Masterplan, maar voor dit hoofdstuk is geen budget voorgesteld. 
 
Wij bevelen aan om de artikelen 16 en 17 (beeldkwaliteit van particuliere woningen en 
herstellen gevelbeeld van historische panden) voor een ruimer gebied van toepassing te 
verklaren. Daarbij wijzen wij op het feit dat er in het winkelgebied geen zelfstandige 
woningen zijn. Bovendien blijkt uit de betreffende (concept) kaartbijlage bij het 
Beeldkwaliteitplan Oud Rijswijk, dat de beeldverstorende gevels in het winkelgebied, die 
blijkens de ontwerp verordening voor subsidieverordening in aanmerking kunnen komen, zeer 
in aantal beperkt zijn. Bovendien gaat het hierbij ook om een object (de Rutgersflat), die de 
financiële maat van deze regeling te boven gaat, zodat er feitelijk slechts 4 panden (en dat zijn 
niet eens zelfstandige woningen) resteren. Dat betekent dat het budget naar alle 
waarschijnlijkheid onaangesproken zal blijven. Dat kan niet de bedoeling zijn.  
Wij menen dat de omgeving van het winkelcentrum ook zijn uitstraling heeft op het karakter 
van het Oude Dorp en bevelen dringend aan om de werkingssfeer te verbreden, zowel wat 
betreft de omvang van het gebied, als wat betreft de referte naar de kaartbijlagen van het 
BKP, tenzij deze bijlagen worden aangepast. Wat dit laatste betreft verwijzen wij naar onze 
reactie, d.d. 20 februari 2005 met ons kenmerk V000791, op het concept BKP. 
 
De regeling zelf 
Spoedshalve volstaan wij met enkele opmerkingen op hoofdzaken. Een juridische toets 
hebben wij binnen de ons beschikbare tijd niet kunnen uitvoeren. 
- In de verordening wordt op verschillende plaatsen gesproken over het door het college van 

burgemeester en wethouders vastgestelde Beeldkwaliteitplan Oud Rijswijk. Nog afgezien 
van het feit dat dit plan nog in procedure is, dachten wij dat dit plan door de raad moet 
worden vast gesteld. 

- Uit de regeling blijkt dat het zogeheten stapelen van subsidies niet kan. In eerdere 
lezingen hebben wij aangegeven het hier niet mee eens te zijn, omdat wij ons heel goed 
kunnen voorstellen dat in concrete gevallen een combinatie van subsidies (bijvoorbeeld, 
gevels en luifels) logisch is. Anderzijds vermogen wij niet in te zien dat bijvoorbeeld een 
eigenaar, die een energiesubsidie heeft gekregen, vervolgens geen aanspraak meer zou 
kunnen maken op de subsidieverordening Masterplan Oud Rijswijk. 

 
 
Hoogachtend, 
R. Freeth 
A. Bartels 
 
  


