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11 augustus 2010 
 
Betreft: Zienswijze bij Vrijstelling bestemmingsplan Herenstaat 97 te Rijswijk 

Geacht College, 
 
Wij hebben kennisgenomen van het d.d. 29 juni 2010 gepubliceerde besluit om vrijstelling 
te verlenen voor het gebruik van het pand Herenstaat 97 (begane grond) voor horeca. 
Feitelijk gaat het hier om een uitbreiding van de reeds bestaande (aangrenzende) 
onderneming.  
Onze zienswijze bij dit voornemen is als volgt. Wij hebben gelet op de aard van het 
huidige gebruik de indruk dat het bij de bestaande onderneming gaat om een café/bar. 
Binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan is geen vrijstelling mogelijk voor 
een café/bar. Dat geldt ook voor de beleidsregels van de functionele zonering. Dat staat 
nog los van het gegeven dat het eigenlijk om een ontheffing zou moeten gaan, gelet op de 
nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening. 
 
Wij willen graag geïnformeerd worden over de vraag of wij het juist hebben dat het gebruik 
van de onderneming geen restaurant/eetcafé is. Volgens de definitie in het 
bestemmingsplan is een restaurant/eetcafé immers gericht op het verstrekken van 
maaltijden, waarbij het verstrekken van drank daaraan ondergeschikt is. Dat gebruik 
nemen wij bij de bestaande onderneming niet waar.  
 
Indien onze veronderstelling juist is, verzoeken wij u alsnog de daarvoor geldende 
procedure te volgen. Dat betekent ook dat er dan een zwaarder afweging aan de orde 
komt. Uit oogpunt van gelijkheid en helderheid achten wij dat van belang. 
 
Wij vernemen uw reactie graag op korte termijn. Dit in verband met onzerzijds mogelijk in 
te stellen beroep tegen uw besluit. 
 
Namens het dagelijks bestuur van de bewonersorganisatie 
Stichting Buurtschap Oud Rijswijk 
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