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11 september 2009 

BEZORGEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING 
 
 
Betreft: Beroep tegen de uitspraak d.d. 28 juli 2009 (kenmerk 09.036001) van het College van 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk, betreffende de bezwaren tegen het 
besluit tot het verlenen van een bouwvergunning 1e Fase voor het oprichten van een 
winkelruimte de drie bovenliggende appartementen op het perceel Emmastraat 8 te Rijswijk. 

 
 
Geachte President, 
 
 
Middels meerdere brieven - 4 mei 2007 (V001217), 27 mei 2008 (V001415) en 11 juni 2008 (V001445) -, 
heeft de SBOR bezwaar aangetekend tegen zowel het verlenen van een vrijstelling art 19.2 van de 
WRO als mede de verleende bouwvergunning 1e Fase – 12 februari 2009 (V001574) -, voor het 
oprichten van een winkelruimte met drie bovenliggende appartementen (productie 1,2, 3 en 4).  
 
Na de door de gemeente Rijswijk georganiseerde hoorzitting van 9 april 2009 heeft op 28 juli 2009 
het College van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen over de ingediende 
bezwaarschriften. Een afschrift van het besluit en de motivering ervan, die in algemene zin is 
opgesteld en niet specifiek op onze bezwaren ingaat, alsmede de hierbij behorende bijlagen en het 
verslag van de hoorzitting zijn bijgevoegd (productie 5). 
 
Hierbij tekenen wij beroep aan tegen het besluit van het het college van Burgemeester en 
Wethouders van 28 juli 2009 (kenmerk 09.036001).  
 
Daarbij gaat het ons ondermeer om de volgende onderdelen; 
de parkeerproblematiek,  

• Oud Rijswijk is een dicht bebouwd gebied, waar de parkeersituatie niet verdraagt dat 
nieuwe bouwplannen en functies tot stand komen die niet of onvoldoende voorzien in 
oplossingen voor het met het plan of de functie verbandhoudende parkeren. Wij zijn van 
opvatting dat dit het geval is bij onderhavig bouwplan en het gebruik ervan. Dat is in strijd 
met het door de gemeenteraad van Rijswijk vastgestelde parkeerbeleid en met de 
bouwverordening van de gemeente Rijswijk. 

Het bouwvolume 
• De bebouwing van het oude centrum van Rijswijk kenmerkt zich door kleinschaligheid. 

Ondermeer in de Welstandsnota van de gemeente en daaraan gekoppelde 
beeldkwaliteitplan wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Ook het vigerende 
bestemmingsplan Oud Rijswijk gaat hiervan uit. Het ingediende bouwplan voldoet niet aan 
de gestelde randvoorwaarden. Zo wordt de toegestane bouwhoogte fors en de rooilijn 
deels overschreden. De motivering om deze afwijking toe te staan, namelijk dat het plan is 
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afgestemd op de omgeving, is in onze ogen niet in overeenstemming met de werkelijkheid 
en is ook niet nader onderbouwd. 

  
 
 
Onderstaand lichten wij ons beroep toe. Dat doen wij door middel van een puntsgewijze 
weerlegging van de beslissing op ons bezwaarschrift.  
 

Ad 1 en 2 (productie 5 blz. 2) 
 

In de bouwaanvraag staat vermeld dat de te bouwen oppervlakte 230 m2 bedraagt 
en is gemeten volgens NEN norm 2580. In dezelfde bouwaanvraag wordt vermeld 
dat de huidige bebouwing een bruto oppervlak van 206 m2 per bouwlaag heeft. Het 
verschil van 24 m2 betekent dat de huidige rooilijnen wordt overschreden. De erker 
aan de Emmastraat gevel is hierbij het meest herkenbare gedeelte van deze 
overschrijding.  
 
Door een forse overschrijding met 38 % van de maximaal toegestaan bouwhoogte 
van 10 meter naar respectievelijk 13.80 meter is de bouwaanvraag strijdig met het 
thans geldende Bestemmingsplan Oud Rijswijk.  
In zowel het Bestemmingsplan Oud Rijswijk als het Beeldkwaliteitplan is vastgelegd 
dat het bouwvolume ter plaatse van het bouwplan maximaal uit twee bouwlagen plus 
kap mag bestaan.  
Uit de bouwtekeningen van de aanvraag blijkt dat in het bouwplan vier bouwlagen 
(zonder kap) zijn opgenomen die tevens de maximaal bouwlaaghoogte van 3 meter 
overschrijden, zoals in artikel 3.2 van de bouwvoorschriften is vastgelegd.  
Het bouwplan is hierdoor onevenredig en niet acceptabel hoog ten opzichte van de 
omgeving, terwijl ook het te bebouwen oppervlak groter is, dan de huidige 
bebouwing. 
Er is een ruimtelijke onderbouwing ingedienddoor “Bouw- en handelsmaatschappij 
Centrum Rijswijk B.V.” op 6 juli 2007 , volgend op hun bouwaanvraag van 1 maart 
2007. De ruimtelijke onderbouwing van het grote bouwvolume is alleen gestoeld op 
een financiële overwegingen.  Gelet op het feit dat de nieuwbouw wordt gebouwd op 
de bestaande kelder en fundering –waarmee een belangrijke kostenpost wordt 
bespaard- kunnen wij ons niet voorstellen dat de extra bouwlaag noodzakelijk is om 
het plan wat betreft exploitatie dekkend te krijgen. Dat laat nog onverlet dat een 
ruimtelijke onderbouwing over andere invalshoeken behoort te gaan. 
 
Ad 4 (pag 2 en 3)  
 
De tabel op pagina 3 roept meer vragen op dan dat deze enige duidelijkheid 
verschaft. In de bouwaanvraag wordt gesproken van 4 bouwlagen met een 
oppervlakte van 230 m2 waarvan de bouwlaag op de begane grond een oppervlakte 
heeft van 230 m2 en de kelder een oppervlakte van 196 m2  In de tabel worden veel 
lager waarden aangeven. 
 
In het “Onderzoek Parkeerbalans Oud-Rijswijk” uitgevoerd door Adviesburo 
Zevenbergen, kenmerk w3357/0; d.d. 25-08-2009 worden de conclusies treffend 
weergeven dat, “het bouwplan een parkeerbehoefte genereert van 24 
parkeerplaatsen” en dat “door realisatie van het bouwplan op de parkeerbalans een 
negatief saldo van 21  parkeerplaatsen zal ontstaan”.  
 
Ad 7 (pag 3) 
De brief (V001575, productie 6) van het bestuur van de SBOR ten aanzien van WOB 
is tot op heden onbeantwoord gebleven. Die simpele omschrijving dat er altijd 5 vijf 
personen aanwezig zijn, is niet afdoende gemotiveerd en onderbouwd. Het college 
heeft in haar brief van 11 mei (09.026117 productie 7) aan een twee raadsleden zelfs 
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aangegeven dat er geen verslagen van de welstandsadvisering zijn omtrent dit 
project.  

 
 
Samenvattend concluderen wij dat de voorschriften met betrekking tot het parkeren, , de 
bouwhoogte en het bouwvolume ernstig worden overtreden en dat de ruimtelijke onderbouwing om 
van de vigerende voorschriften af te wijken ontoereikend en deels onjuist is. Het plan brengt 
onevenredige schade toe aan het karakter van het oude centrum en van de directe omgeving en 
schaadt daarmee vele belangen.  
Gelet op het vorenstaande verzoeken u daarom de verleende bouwvergunning 1e Fase voor het 
oprichten van een winkelruimte de drie bovenliggende appartementen op het perceel Emmastraat 
8 te Rijswijk, te vernietigen. 
 
Het bestuur van de bewonersorganisatie Stichting Buurtschap Oud Rijswijk  
 
 
 
 
 
R.E. Freeth        W.K. Schuller 
voorzitter SBOR       secretaris SBOR 


