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1 oktober 2013 
 
Betreft: zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan Oud Rijswijk 

 

Geachte Raad, 

 

Bij het Voorontwerpbestemmingsplan Oud Rijswijk heeft het bestuur van de Stichting Buurtschap 
Oud Rijswijk in zijn zienswijze d.d. 29 april 2013 (ons kenmerk V002699) verschillende 
opmerkingen gemaakt, waarvan een belangrijk deel is verwerkt in het Ontwerpbestemmingsplan. 
Daar zijn wij erkentelijk voor. Dit betekent ook dat wij in deze zienswijze kunnen volstaan met 
enkele hoofdpunten. 

 

Algemene opmerkingen 

Spanning tussen ambities en realiteit 

De toelichting en de regels laten enige spanning zien tussen hetgeen wenselijk zou zijn, maar om 
uiteenlopende redenen niet actief vanuit de gemeente realiseerbaar is. De reden hiervoor zou 
bijvoorbeeld een kwestie van geld kunnen zijn. Die spanning is onder meer terug te vinden in 
enkele grotere uitwerkings- en wijzigingsbevoegdheden, waar wij nog op terug komen. Daar wordt 
als het ware uitsluitend een signaalfunctie mee beoogd, waarvan in onze ogen de keerzijde is dat 
dit weer leidt tot onzekerheid voor de omwonenden en andere belanghebbenden. Juist om die 
reden waarderen wij het dat de Tuinstraat nu niet meer opgenomen is als uitwerkings- of 
wijzigingsgebied. Indien in een investeringsprogramma de komende jaren middelen zouden 
kunnen worden opgebouwd, zou met dit geld dit parkeerterrein op termijn een door ons gewenste 
facelift kunnen krijgen. Zoveel geld hoeft dat niet te kosten. Dat bevelen wij dus aan.  

 

Niet alles volbouwen 

In de toelichting op het Ontwerpbestemmingsplan wordt gesteld dat er enkele braakliggende 
terreinen zijn, die weliswaar van groot belang zijn en belangrijk zijn voor het parkeren, maar die 
niet bijdragen aan de ruimtelijke structuur of een rommelig karakter hebben. Concreet gaat het om 
de locaties Schoolstraat/Tuinstraat, Schoolstraat/Doelenstraat en het Mallegat.  
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Wij zijn van mening dat deze beoordeling een kwestie van smaak is, waar wij een wat andere 
zienswijze op hebben. Het behoud van enkele open plekken, die ook nog eens een nuttige functie 
hebben, kan naar onze mening in positieve zin bijdragen aan het leefklimaat. Immers, Oud Rijswijk 
is dicht bebouwd, verschillende straten zijn smal en een aantal nieuwbouwprojecten 
(Doelenstraat/Schoolstraat/Blekerslaan, Tulpstraat/Stadhouderstraat, Blekerslaan, e.d.) kennen 
een hoge bebouwingsdichtheid op de schaal van Oud Rijswijk .  

Zo af en toe wat “lucht” in de stedenbouwkundige structuur is dan naar onze bescheiden mening 
niet verkeerd. Onder verwijzing naar de vele stedelijke vernieuwingsprojecten en nieuwe 
bouwlocaties in ons land, hebben wij de indruk dat wij er bij deze opvatting niet alleen voor staan. 

Overigens tekenen wij aan dat in het bestemmingsplan Oud Rijswijk 1996 het zogeheten 
Doelenterrein weliswaar een uitwerkingsbevoegdheid voor wonen kent, maar dat in nadere 
besluitvorming (“Locaties onder de Loep”), althans dat staat ons helder voor de bril, de toenmalige 
raad besloten heeft dit project niet uit te voeren1. Ook toen gold dat het bebouwen van open gaten 
ook wel eens genoeg kan zijn.  

 

Charme van Oud Rijswijk is menging van functies 

De door ons gesignaleerde spanning tussen wens en werkelijkheid is ook terug te vinden in 
uitsterfregels waarmee, indien een (blijkbaar ongewenste) functie in de wonen 1, 2 en 3 gebieden 
feitelijk en duurzaam is beëindigd, burgemeester en wethouders de betreffende aanduiding kunnen 
wijzigen. Het is weliswaar geen verplichting, maar kan op dit moment toch als een aantasting 
worden ervaren van het eigendomsrecht. Dat staat nog los van het gegeven - en dat vinden wij in 
dit verband zeker ook van belang - dat in geheel Oud Rijswijk kleinschalige bedrijvigheid en wonen 
hand in hand gaan. Dat is ook de charme van Oud Rijswijk. Wat dit betreft onderschrijven wij dat in 
het ontwerp weer zones met gemengde doeleinden zijn opgenomen. Maar, wij onderschrijven niet 
dat in de wonen 1, 2, en 3 gebieden ander gebruik dan wonen eigenlijk niet gewenst is. Uiteraard 
onderkennen wij dat er tussen wonen en bedrijvigheid spanningen kunnen optreden. Een goede 
regelgeving, vergunningverlening en handhaving kan wat dit betreft ongewenste effecten 
voorkomen.  

 

Conserverend karakter en duidelijkheid van de regelgeving 

Wij onderschrijven het conserverende karakter van het Ontwerpbestemmingsplan. Dat betekent 
dat het niet gaat om een ontwikkelingsplan, waarin met het oog op het de komende jaren kunnen 
inpassen van stedelijke vernieuwingsprojecten nog opties open moeten worden gehouden. We 
constateren echter dat in ontwerpregels een grote hoeveelheid aan afwijkings- en 
wijzigingsmogelijkheden zijn opgenomen. Voor zover wij kunnen overzien is dat wettelijk niet 
verboden, maar het bevordert de helderheid en handhaafbaarheid bepaald niet.  

Het is bekend dat de “nieuwe” werkwijze bij omgevingsvergunningen (zoals opgenomen in de 
Wabo), dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning, die niet past binnen een 
bestemmingsplan, tevens een verzoek is tot wijziging van het bestemmingsplan, dan wel een 
verzoek tot het toepassen van de in het bestemmingsplan opgenomen afwijkings- of 
wijzigingsmogelijkheden. Dit gegeven zou aanleiding kunnen zijn om het bestemmingsplan wat 
betreft de regels wat “strakker” in te richten, om meer gronden te hebben om aanvragen te 
weigeren. Daar is in het Ontwerpbestemmingsplan naar onze mening echter niet van uitgegaan.  

                                                           
1
 Wij hebben getracht dit document en besluit, alsmede de in 2003 verschenen nota Herijking Locaties onder de loep, 

in het informatiesysteem van de gemeente Rijswijk terug te vinden, maar helaas is in dat informatiesysteem voor ons 

die informatie niet terug te vinden. 
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Daarmee is er een potentieel risico dat in de komende jaren op basis van eerder bedoelde 
aanvragen er ontwikkelingen tot stand kunnen komen die, gelet op het conserverende karakter 
eigenlijk, niet gewenst zijn.  

 

Opmerkingen per onderdeel 

1.  Het Doelenterrein 

Onder het kopje algemene opmerkingen zijn wij in algemene zin al op het Doelen terrein ingegaan. 
In aanvulling daarop constateren wij het volgende: 

Voor het Doelenterrein is een uitwerkingsbevoegdheid voor Wonen opgenomen. Aangezien het 
om een uitwerkingsbevoegdheid gaat, geldt hiervoor een uitwerkingsplicht (zie artikel 3.6, lid 1 
onder b van de Wet op de ruimtelijke ordening). In de toelichting is vermeld, dat de 
uitwerkingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Oud Rijswijk (uit 1996) is gecontinueerd. Dat is 
overigens niet geheel naar de letter het geval, maar dat terzijde. 

 

Wij missen in de uitwerkingsregels dat er bij bebouwing van het Doelterrein compensatie moet 
worden gevonden voor het huidige gebruik, te weten als parkeerterrein. Dit parkeerterrein vervult 
een belangrijke rol voor het winkelcentrum en de bewoners.  

Op het perceel is overigens ook een openbare speelvoorziening aanwezig, die gelet op de 
beperkte speelvoorzieningen in Oud Rijswijk, van belang is. Dat zou ook meegenomen moeten 
worden in het uitwerkingsplan. 

 

Sinds 1996 is er tot op heden geen uitvoering gegeven aan de toen vastgelegde verplichting om 
voor het betreffende gebied een uitwerkingsplan op te stellen. Dat is op zich zelf ook 
gerechtvaardigd gelet op het eerder genoemde raadsbesluit. 

Het lijkt ons dat binnen een periode van 10 jaar (sinds de invoering van de Wet ruimtelijke 
ordening is dat de planhorizon voor bestemmingsplannen) en ook gelet op de huidige financieel-
economische omstandigheden het weinig kansrijk is, dat er een uitvoerbaar uitwerkingsplan op 
tafel komt.  

Omdat bij vaststelling van het ontwerp de raad de uitwerkingsbevoegdheid toekent aan 
burgemeester en wethouders (en daarmee bij de uitwerking in formele zin geen rol meer speelt) 
lijkt de vraag legitiem of de Raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat 
voldoende inzicht is gegeven in de realiseerbaarheid van toekomstige ontwikkelingen binnen een 
periode van tien jaar. Indien deze vraag ontkennend moet worden beantwoord wordt niet voldaan 
aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening. 

 

Samenvattend: Wij vinden het opnemen van de uitwerkingsbevoegdheid niet realistisch en niet 
volledig. Indien er ooit een realiseerbaar plan zou komen, kan dat ook via een reguliere 
bestemmingsplan wijziging worden geregeld. 
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2.  Het Mallegat 

Voor het Mallegat is een wijzigingsbevoegdheid (nummer 3) opgenomen met als achtergrond hier 
detailhandel en wonen 1 te kunnen realiseren. Het zou ook een optie kunnen zijn voor Albert Heijn, 
die nu aan de Kerklaan gevestigd is.  

Het op de verbeelding aangegeven wijzigingsgebied omvat, naast het bestaande parkeerterrein, 
ook een aantal bestaande gebouwen en toegangswegen van particulieren. Er is geen motief voor 
de omvang van het wijzigingsgebied gegeven. 

Wij nemen aan dat het bij een eventuele bebouwingsontwikkeling gaat om een particulier initiatief 
en dat de raad niet over zal gaan tot onteigening van de desbetreffende gronden, indien één van 
de eigenaren van deze gronden niet participeert. Onduidelijk is op welke wijze deze bestaande 
eigendommen dan wel worden verworven, dan wel - indien ze worden gehandhaafd - hoe deze 
eigendommen dan bereikbaar blijven. Voor dat laatste biedt artikel 28.4 geen regels. Dat vinden 
wij een tekortkoming.  

Een tekortkoming vinden wij ook dat in artikel 28.4. geen regels zijn opgenomen die betrekking 
hebben op het waarborgen van het zicht op de monumenten en karakteristieke panden, die daar 
aanwezig zijn. 

 

Het Mallegat heeft nu een parkeerfunctie die zeker ook voor het winkelcentrum van belang is. In de 
regels voor de wijzigingsbevoegdheid is aangegeven dat het bestaande aantal parkeerplaatsen ten 
minste behouden moet blijven, al dan niet op dezelfde locatie. Wij vragen ons af wat bedoeld zou 
kunnen worden met een eventuele andere locatie waar die compensatie zou kunnen plaatsvinden. 
Daar geeft het ontwerp geen duidelijkheid over. 

 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft meermalen overwogen (zie 
bijvoorbeeld de uitspraak van 10 augustus 2011 in zaak nr. 200907149/1/R1) dat het in beginsel 
niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening om in een bestemmingsplan een 
wijzigingsbevoegdheid op te nemen die bestemmingen mogelijk maakt die pas na afloop van de 
planperiode van tien jaar zullen worden verwezenlijkt. 

Het komt ons voor dat wijzigingsbevoegdheid 3 tot deze categorie hoort.  

Het is inmiddels vaste jurisprudentie dat haalbaarheid van een bestemming die door middel van 
een wijzigingsbevoegdheid kan worden gerealiseerd in het bestemmingsplan aangetoond moet 
worden. Een verantwoording van de haalbaarheid hebben wij niet aangetroffen.  

 

Op het punt van de afwijkingsmogelijkheid van het terrassenbeleid komen wij nog terug. 
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3.  Julianastraat/Kerklaan 

Ter plaatse van de huidige vestiging van Albert Heijn is een wijzigingsgebied 4 opgenomen deze 
voorziet er in om de bestemming centrum en verkeer te kunnen wijzigen in wonen 1 en/of wonen 
2. Het wijzigingsgebied zoals aangegeven op de verbeelding omvat ook een aantal woningen en 
panden die naast en boven Albert Heijn zijn gelegen. 

Ten aanzien van deze eigendommen geldt dezelfde opmerking, als wij in het kader van het 
Mallegat hebben gemaakt.  

 

Ook bij wijzigingsgebied 4 is geheel onduidelijk of de wijziging binnen 10 jaar tot stand komt. 
Evenals bij het Mallegat het geval is ontbreekt ook hier een verantwoording van de haalbaarheid 
ervan. 

 

4. Oude Raadhuis en de Ottoburg 

Voor het Oude Raadhuis en de Ottoburg is voorzien in een wijzigingsbevoegdheid (1 en 5). 

Uit de Nota Inspraak en Overleg blijkt dat ter zake van het al dan niet handhaven van de huidige 
functies (maatschappelijke doeleinden) nog onderzoek loopt. Dat betekent ook dat er op dit 
moment nog geen onderbouwing is van de betreffende wijzigingsbevoegdheden. Evenmin is een 
verantwoording van de haalbaarheid van de wijziging gegeven. 

 

Samenvattend wat betreft de wetgevingszones 1,3,4 en 5: 

Wij vinden dat de wijzigingsbevoegdheden zoals opgenomen in de wetgevingszones, wijzigingsge-
bieden 1, 3, 4 en 5 niet in overeenstemming zijn met het uitgangspunt van een goede ruimtelijke 
ordening en de vereiste verantwoording van de financiële haalbaarheid. Daarbij komt dat de 
wijzigingsbevoegdheden een planologische schaduw werpen over de betreffende gebieden en 
daarmee onder meer onnodig onduidelijkheid creëert over de in die gebieden aanwezige 
particuliere eigendommen en gebruikers van de welzijnsgebouwen. 

 

Indien er op enig moment aanleiding is om voor een specifiek geval de bestemming en het gebruik 
te wijzingen, kan dat naar onze mening beter via een reguliere bestemmingsplanprocedure worden 
geregeld. 

 

5. Terrassenbeleid 

Het terrassenbeleid is ten opzichte van hetgeen in het Voorontwerpbestemmingsplan is 
gepresenteerd gewijzigd. Het onderscheid tussen zomer- en winterterrassen is vervallen en er zijn 
wijzigingsbevoegdheden en afwijkingsmogelijkheden A1 en A2 opgenomen, waarmee op het 
Mallegat en het Tollensplein ook terrassen met ruimere bebouwingsmogelijkheden zijn toegestaan, 
die niet grenzen aan de gevel van de betreffende horecavoorziening. Onze aanvankelijke 
instemming is hiermee in een ander daglicht komen te staan. 
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Het vervallen van het onderscheid tussen zomer- en winterterrassen betekent dat in het gebied 
“wetgevingszone - afwijkingsgebied 1” schotten van maximaal 1,20 meter en daar buiten maximaal 
1,80 meter zijn toegestaan. Dat was 1,00 meter bij zomerterrassen. Bovendien mag nu ieder terras 
blijven staan, ook al wordt het in de winterperiode niet gebruikt.  

In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan wordt ingegaan op het beoogde te realiseren 
rustige karakter van de Herenstraat en wordt geconstateerd dat de aanwezige veelheid aan 
kleuren, materialen, inrichtingselementen en uitvoeringen moet worden teruggebracht en bij 
nieuwe inrichtingen moet worden vermeden. Wij onderschrijven dit uitgangspunt, maar zijn van 
opvatting dat de uitwerking in de regels voor de terrassen, zoals die nu luiden, hier geen goede 
invulling aan is geven. Immers, in de praktijk zullen er op verschillende plaatsen na afloop van het 
zomerseizoen doelloos terrassen blijven staan, eenvoudigweg omdat het te omslachtig is het 
(soms getimmerde) meubilair te verwijderen en elders op te slaan. Dat betekent dat na het 
zomerseizoen een wat desolate sfeer achterblijft. Voorts vinden wij schotten van maximaal 1,20 
meter zeker in de omgeving van de Oude Kerk en in de zogeheten smalle gedeelten van de 
Herenstraat te hoog (behoren tot afwijkingsgebied A1). 

Wat betreft de afwijkingsbevoegdheid A2 ontgaat ons waarom op het Tollensplein en het Mallegat 
terrassen met een zogeheten ruimere bouwmogelijkheid kunnen worden toegestaan, die niet 
alleen aan de gevel maar ook op het plein of pleinvormige verruiming mogen worden geplaatst.  

Wij hebben er geen problemen mee indien op het Tollensplein een in onze ogen zomerterras zou 
komen (en ook is geweest), dat niet aansluit aan de gevel. Echter een gebouwd terras, zoals we er 
in Oud Rijswijk een aantal van kennen, zou sterk afbreuk doen aan het cultuur historische karakter 
van het plein. 

Op het Mallegat is nu een terras aan de gevel aanwezig (en een op de ommuurde achtertuin). 
Maar om op het Mallegat ook een eiland terras toe te staan gaat ons te ver, gelet ook op de 
aanwezige parkeervoorzieningen en toevoerwegen.  

 

In afwijkingsbied A1 zijn op de verbeelding geen terrassen aangegeven. Dat betekent dat hier met 
gebruikmaking van de afwijkingsbevoegdheid (26.2.3.) uitsluitend door middel van een 
omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 26.2.1. Omdat een 
terrasvergunning in de gemeente Rijswijk is gekoppeld aan de exploitatievergunning voor een 
horecavesting en een horecavestiging uitsluitend is toegestaan in als zodanig in het 
bestemmingsplan bestemde panden ontgaat ons de noodzaak van deze afwijkingsbevoegdheid, 
die voor de gehele A1-zone geldt en niet is volstaan met de aanduiding terras bij de betreffende 
percelen, tenzij beoogd is in de toekomst meer terrassen toe te kunnen staan, ook bij panden met 
ondergeschikte horecabestemming. Indien dat de bedoeling is kan dat naar onze mening dan ook 
maar beter gezegd worden. Wij zouden van die aanpak overigens geen voorstander zijn. 

 

Voorts constateren wij dat in artikel 26.2.3. onder c burgemeester en wethouders ook op andere 
plekken in Oud Rijswijk met een omgevingsvergunning kunnen afwijken van het verbod om een 
terras op te richten en te exploiteren op plaatsen die op de verbeelding niet als terras zijn 
aangegeven. Dat betekent als het ware vrij baan voor het aanvragen van omgevingsvergunningen 
door belanghebbenden, die een terras willen gaan exploiteren. 

Daarmee wordt naar onze mening het boogde duidelijker en strikter beleid onderuit gehaald. 

Dat betreuren wij. 
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Met betrekking tot de standplaats bij Albert Heijn merken wij op dat de foto, zoals opgenomen op 
bladzijde 14 van de Notitie Terrassen, uitstallingen en standplaatsen in Oud Rijswijk, d.d. 16 juli 
2013, laat zien dat de standhouder meer terrein in beslag neemt dan is toegestaan. Dat is een van 
de handhavingspunten, waar nemen wij aan gewerkt zal gaan worden. 

 

6. Niet woonfuncties  

In het kader van het Voorontwerpbestemmingsplan hebben wij naar voren gebracht in 
woonfuncties en niet woonfuncties niet overal in overeenstemming zijn met de actuele situatie en 
wensen van de betreffende eigenaren. Wij hebben toen gestreefd naar compleetheid, maar 
kunnen dat niet garanderen.  

In het ontwerp is gekozen voor een nieuwe aanpak en is er van uitgegaan het bestemmingsplan uit 
1996 te gebruiken als onderlegger bij de verbeelding. Dat is een keuze, maar betekent ook dat er 
weer andere verschillen zijn ontstaan tussen het huidige gebruik en de in het kader van het 
Ontwerpbestemmingsplan toegestane gebruik. Een voorbeeld: Kerklaan 51 is al vele jaren een 
woonhuis, maar is nu voorzien van een (b), waardoor op de begane grond een bedrijf is 
toegestaan. 

Wij zijn door deze nieuwe aanpak niet aangemoedigd om evenals wij bij het 
Voorontwerpbestemmingsplan hebben gedaan wederom straat voor straat en perceel voor perceel 
alles na te lopen. Dit is overigens ook een verantwoordelijkheid van de gemeente. 

 

Wij hebben er begrip voor dat het lastig is om een volledige inventarisatie uit te voeren, waarbij niet 
alleen de feitelijke situatie, maar ook het akkoord van de betreffende eigenaar om, in het geval 
waarin voorheen een vorm van medegebruik aan de orde was, de bestemming in te snoeren tot 
uitsluitend wonen, wordt meegenomen.  

Het gevolg van de nieuwe werkwijze is echter wel dat er op dit onderdeel niet echt sprake is van 
een actualisering van het bestemmingsplan uit 1996. 

 

7. Woonfuncties op de begane grond in het centrumgebied 

In het kader van het Voorontwerpbestemmingsplan hebben wij aangegeven dat het in een enkel 
geval verstandig kan zijn om wonen in het centrumgebied op de begane grond toe te staan, omdat 
dit beter is dan langdurige leegstand van een winkelpand. Het ontwerp bestemmingsplan staat 
wonen op de begane grond niet toe. Wij hebben aanbevolen hiervoor een afwijkingsmogelijkheid 
op te nemen. Geantwoord is dat dit niet met een binnenplanse afwijking mag. Er is in artikel 28 wel 
een algemene wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Wij nemen aan dat sub f van artikel 28.2. is 
bedoeld. Daar komen wij nog op terug.  

Overigens begrijpen wij het gegeven antwoord niet. Immers, vanaf 1 oktober 2010 bepaalt sub c. 
van het eerste lid artikel 3.6. van de Wet ruimtelijke ordening dat bij een bestemmingsplan kan 
worden bepaald dat met inachtneming van de bij het plan te geven regels bij een 
omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bij het plan aan gegeven regels. De juridische 
figuur van de (binnenplanse) ontheffing bestaat derhalve niet meer. Deze is vervangen door de 
omgevingsvergunning. In die context zou het lijkt het ons wel kunnen. 
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8. Herenstraat 87a 

In het kader van het Voorontwerpbestemmingsplan hebben wij opgemerkt dat de aanduiding 
horeca bij Herenstraat 87a een omissie is, omdat het gaat om een winkelpand. Omdat er 
verschillende onjuiste aanduidingen op de verbeelding stonden, leek ons deze conclusie 
gerechtvaardigd.  

Echter, uit de Nota van inspraak en overleg blijkt dat de nieuwe bestemming bewust is 
aangebracht. Wij hebben geen motivering aangetroffen voor deze wijziging van het beleid, zoals 
vastgelegd in het bestemmingsplan Oud Rijswijk (1996), anders dan dat de gemeente van plan is 
het pand aan een horeca -exploitant te gaan verhuren. Die invalshoek strookt niet met een goede 
ruimtelijke ordening, maar is mogelijk ingegeven door het belang van de gemeente als eigenaar.  

Bezien vanuit een goede ruimtelijke ordening ontgaat het ons waarom op die plaats horeca 
(categorie 1a tot en met 1b) zou moeten worden toegestaan. Er zijn in dit deel van de Herenstraat 
(inclusief het Mallegat) al voldoende horecavoorzieningen. Overlast voor de omwonenden is niet 
uit te sluiten. Bovendien kan er dan ook een terras komen. Gelet op het bestaande terras bij de 
bakker aan de overzijde zou dat afbreuk doen aan het karakter van dat deel van de Herenstraat en 
de vrije ruimte te sterk gaan insnoeren. Het gevelbeeld aan de zijde van 87a zou als gevolg van 
een terras voor 87a rommelig worden, omdat er dan een winkelpand ingeklemd wordt tussen 
terrassen. 

Bovendien gaat het om een Rijksmonument.  

Herenstraat 87 is deels winkel en kent op de verdieping een woonfunctie, die zich uitstrekt boven 
87a. Dit laatste stelt weer voorwaarden aan de eventuele horecavestiging.  

 

9. Verkeer 

In het kader van het Voorontwerpbestemmingsplan hebben wij opgemerkt dat omschrijving van 
“Verkeer-2” niet in overeenstemming is met de plannen voor de Haagweg. In het ontwerp zijn de 
betreffende regels aangepast.  

Wij verzoeken toch nog eens naar de tekst van artikel 10.1. te kijken, omdat de passage “volgens 
een hoofdopzet/het principe zoals opgenomen in het Definitief Ontwerp, zoals vastgesteld..” weinig 
helderheid geeft en juridisch gezien wat losjes uit de pols is geformuleerd.  

 

10. Algemene wijzigingsregels 

In artikel 28.2. is het aantal gevallen op basis waarvan burgemeester en wethouders bevoegd zijn 
het plan te wijzigen uitgebreid. Voor de onderdelen a tot en met e zijn in zekere zin “regels” 
gegeven op basis waarvan van de wijzigingsbevoegdheid gebruik kan worden gemaakt. Dat geldt 
niet voor de onderdelen f, g en h. Daar zijn geen regels voor opgenomen op basis waarvan 
wijziging mag plaatsvinden. Naar onze mening zou dat wel moeten. 
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11.  Huisnummers 

In het kader van het Voorontwerpbestemmingsplan hebben wij meerdere opmerkingen gemaakt 
over (het bij een aantal panden ontbreken van) huisnummers. Daar is als volgt op geantwoord “De 
huisnummers zijn opgenomen in de GBKN/kadastrale ondergrond. Deze hangt onder het 
bestemmingsplan, maar maakt daarvan geen onderdeel uit. De ondergrond is dus ook niet 
juridisch bindend. De ondergrond is één bestand dat om de zoveel tijd door de gemeente wordt 
geactualiseerd. Dit staat los van het bestemmingsplan”.  

 

Dit antwoord raakt niet het punt waar wij op doelen. Ter verduidelijking: indien in het 
bestemmingsplan bepaalde omschrijvingen met huisnummers worden aangeduid, hetgeen in onze 
ogen toch een gewone gang van zaken is, dan moeten de op de verbeelding aangegeven 
nummers toch volledig en correct zijn? En voorts, het gaat toch om een actualisering van het 
bestemmingsplan?  

 

12. Cultuurhistorische analyse 

Bij het Ontwerpbestemmingsplan Oud Rijswijk is een Cultuurhistorische Analyse Bestemmings-
plangebied Oud Rijswijk gevoegd, herijking februari 2013. 

Daarin is ook een overzicht van de cultuurhistorische bebouwing gevoegd. 

Wij menen dat bij de herijking iets mis is gegaan. Enkele voorbeelden: 

• De waterpomp in de Herenstraat (is een Rijksmonument) is niet (met rood) aangegeven. 

• Laan Hofrust 1 is een gemeentelijk monument, maar is niet met de juiste kleur aangeduid. 

• Schoolstraat 49 is nog aangeduid, als ware de vele jaren geleden uitgevoerde renovatie 
nog niet uitgevoerd. De kleuraanduiding zou naar onze mening blauw moeten zijn. 

• In de Kerklaan stonden voorheen de zogeheten pandjes Van Koppen. Die zijn gesloopt om 
plaats te maken voor nieuwbouw (beddenwinkel en appartementen). Op het overzicht is dit 
complex aangegeven als een gemeentelijk monument. Dat lijkt ons een vergissing te zijn. 

• Van betekenis zou ook kunnen zijn om het overzicht aan te vullen met de waterput in de 
Herenstraat. 

• De kleuraanduiding, van het ERL-complex is nog gebaseerd op het al enige tijd geleden 
gesloopte ERL-gebouw.  
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Tot slot 

De hoofdlijnen samenvattend.  

Indien er een conserverend bestemmingsplan wordt gemaakt, moet dit ook conserverend zijn. Wij 
hebben aangegeven dat het ontwerp direct of indirect verschillende deuren voor ontwikkelingen 
openzet en bijvoorbeeld via uitsterfconstructies en ander instrumentarium indirect toch iets wil 
sturen, zonder dat duidelijk is hoe dat gaat gebeuren. 

Het is wat ons betreft van tweeën een, of er wordt geconserveerd of er wordt ontwikkeld. Tegen 
dat laatste zijn wij bepaald niet tegen, maar dan moet het wel belegd zijn met ambities, zowel op 
het punt van vernieuwingsprojecten, de financiële onderbouwing ervan en de daadwerkelijke 
beschikbaarheid van geld en de uitvoering, ook wat betreft handhaving, ervan in de praktijk. Wij 
veroorloven ons deze opmerking, omdat wij als Buurtschap op onze manier en in alle 
bescheidenheid toch een feitelijke zwengel hebben kunnen geven aan aantal projecten, waar 
alleen papieren voortgang in zat in termen van “daar wordt aan gewerkt”.  

 

Wij hebben gesignaleerd dat de raad het college van burgemeester en wethouders vele 
bevoegdheden toe kent om uit te werken en af te wijken. Dat is uiteraard een zaak tussen college 
en raad, maar misschien wel een punt om bij de vaststelling van dit Ontwerpbestemmingsplan bij 
stil te staan. 

Tot slot een praktisch puntje. Wij hebben helaas moeten constateren dat op het punt van de 
actualisering (en de facto gaat het daar hebben wij begrepen om) toch wel wat feitelijke puntjes 
zijn gemist. Mogelijk is dat een organisatorisch verbeterpunt. 

 

Hoogachtend, 

Het bestuur van het Stichting Buurtschap Oud Rijswijk 

 

De voorzitter,        De secretaris, 

 

 

R.E. Freeth        W.K. Schuller 


