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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 in tweede termijn bij het ontwerp beeldkwaliteitplan Oud 

Rijswijk, versie februari 2005, kenmerk 2105-2000. 
 
Geachte Voorzitter, 
 
In aansluiting op de in de Stuurgroep Oud Rijswijk gemaakte afspraak, doen wij u onze 
opmerkingen bij het ontwerp beeldkwaliteitplan toekomen 
 
Op 23 november 2003 hebben wij verschillende opmerkingen gemaakt bij het toen 
voorliggende beeldkwaliteitplan Oud Rijswijk (BKP). In de versie van februari 2005 zijn veel 
van de door ons gemaakte technische en kleinere opmerkingen en aangegeven 
onzorgvuldigheden verwerkt. Daar zijn wij erkentelijk voor. 
 
Een aantal meer principiële punten is echter niet overgenomen. Daarbij wijzen wij op: 

1. In het ontwerp BKP zijn taakstellend richtlijnen gegeven, die in strijd zijn met het 
vigerende bestemmingsplan. Dat kan naar onze mening niet. Het BKP moet zich 
voegen naar het bestemmingsplan. Hooguit kunnen suggesties worden gedaan voor 
aanpassing van het bestemmingsplan. In onze reactie van 23 november 2003 hebben 
wij hierop gewezen en ook vele voorbeelden genoemd. Kortheidshalve verwijzen wij 
hiernaar. Het gaat hierbij om verschillende locaties, bouwhoogten, e.d. Nog los van 
het procedurele punt, zijn wij het met verschillende richtlijnen ook niet eens. Wij 
merken nu reeds op dat wij de van het bestemmingsplan afwijkende omschrijvingen in 
het BKP niet zien als de “goede ruimtelijke onderbouwing”, die bijvoorbeeld voor een 
artikel 19 WRO-procedure nodig is. Het BKP geeft immers slechts opvattingen weer 
en geen onderbouwing. 

2. Op pagina 25 is vermeld dat de parkeerbalans in beginsel niet door een inrichting mag 
worden verstoord. Deze passage is niet in overeenstemming met de gemeentelijke 
bouwverordening en dient te worden aangepast. 

3. Op pagina 25 is een doorsnijding van het park Welgelegen aangegeven, die in strijd is 
met de het beleid voor de landgoederenzone. 

4. De voorschriften voor de bomenstructuur in paragraaf 4.2. zijn wat ons betreft te 
rigide en voor bepaalde deelgebieden vanwege de maat van de voorgeschreven bomen 
ook ongewenst. Kortheidshalve verwijzen wij naar onze reactie van 23 november 
2003. 

5. Op blz. 45 en de pagina’s 72 en 54 is taakstellend de inrichting van het Ruysdaelplein 
aangegeven, terwijl inmiddels tot een geheel ander inrichtingsplan is besloten. Dat is 
tenminste wonderlijk. 

6. Het op blz. 48 aangegeven onderzoeksgebied van de locatie Mallegat is niet in 
overeenstemming met het Masterplan. 

7. Het op pagina 50/51 aangegeven bouwvolume voor de locatie Schoolstraat/Tuinstraat, 
is aanmerkelijk groter, dan in het Masterplan is aangeduid en wenslijk is en dat staat 
dan nog los van de procedurele voorschriften van het bestemminsgplan. 

8. Los van het eerder genoemde punt van het bestemmingsplan, achten wij de op de 
pagina’s 52 en 53 aangegeven stadstuin binnen de huidige financiële context van de 
gemeente een illusie.  
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9. De op pagina 54 aangegeven principes voor de inrichting van de Willemstraat en deels 
Herenstraat zijn niet in overeenstemming met de plannen waartoe op 16 december 
2004 inmiddels is besloten. 

10. De op pagina 62 aangegeven bebouwing op het Doelenterrein gaat contrair aan 
besluitvorming in de Gemeenteraad. Eerder hebben wij daarop gewezen. Dat staat los 
van de formele procedure die doorlopen moet worden om aan het bestemmingsplan te 
kunnen voldoen, als de Gemeenteraad de eerder vastgestelde beleidsregel zou 
heroverwegen. Op voorhand teken wij aan het met een wijziging van beleid niet eens 
te zijn, gelet op alle complicaties voor de parkeerproblematiek die hiervan het gevolg 
zouden zijn. 

11. De op de pagina’s 64 en 65 aangegeven bebouwingsstructuur van het ERL-terrein is in 
strijd met het bestemmingsplan. Zie voorts onze eerdere opmerkingen d.d. 23 
november 2003. 

12. Blz. 69: Onderwatershof: zie onze eerdere opmerkingen d.d. 23 november 2003 
13. Blz. 72 en 73: het Ruysdaelplein: zie bovenstaand. 
14. Blz. 76 en 77: de richtlijnen voor de “AH-locatie” zijn niet overeenkomstig het 

bestemmingsplan. 
15. Bij de kaartbijlagen hebben wij in onze reactie van 23 november 2003 verschillende 

opmerkingen gemaakt, waar in het nu voorliggende concept geen rekening is 
gehouden. Met name deze kaartbijlagen spelen een rol bij de Subsidieverordening 
Masterplan Oud Rijswijk en zijn daardoor van belang. Wij bevelen dringend aan deze 
kaartbijlagen nog eens heel kritisch te bekijken en aan te passen.  

 
Tot zover onze opmerkingen. Wij gaan ervan uit dat deze opmerkingen zoveel mogelijk 
worden verwerkt en dat daarna de officiële zienswijze procedure van start zal gaan. 
 
Hoogachtend, 
R. Freeth 
A. Bartels 


