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21 maart 2005 

Betreft : Bezwaarschrift bouwvergunning Zorgcentrum aan de van Vredenburchweg 26 te 
Rijswijk . 
 
 

BEZORGEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING 
 
 
Geacht College, 
 
In aansluiting op onze brief van 9 maart 2005 motiveren wij hierbij onze bezwaren tegen de in de referte 
genoemde bouwvergunning. 
 
Ons bezwaar richt zich op de naar onze mening ontoelaatbare parkeerproblematiek, die met het bouwplan 
samenhangt. Wij wijzen erop dat in eerdere instantie de Rechtbank inzake een door ons gevraagde 
voorlopige voorziening, ons in het gelijk heeft gesteld ondermeer op het punt van het parkeren. Wij 
constateren, dat in de nieuwe bouwaanvraag, noch in de verleende vergunning aan deze uitspraak van de 
Rechtbank gevolg is gegeven Gelet op de toch al gespannen parkeersituatie in Oud Rijswijk, zijn wij van 
opvatting dat het College van Burgemeester en Wethouders zich naar deze uitspraak en de terzake 
geldende regelgeving had moeten richten. 
 
Ons bezwaar lichten wij onderstaand toe. 
 
A. Het bouwplan in relatie tot de Parkeernota 2000  'Balans tussen Functies’  

A1 In opdracht van de aanvrager heeft het adviesbureau DHV Ruimte en Mobiliteit bv de 
parkeerbehoefte voor het verzorgingshuis Onderwatershof bepaald, tezamen met de 
parkeerbehoefte van het belendende woongebouw Beukenheim. 

 
A2 In het rapport staat vermeld dat “door de woningbouwvereniging Rijswijk Wonen en de gemeente 

Rijswijk zelf is aangegeven dat, voor het vaststellen van de parkeernormen en het berekenen van 
het aantal benodigde parkeerplaatsen, gebruik kan worden gemaakt van de parkeerkencijfers zoals 
beschreven in de ASVV-2004.”  (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde 
kom). Dit is strijdig met de door de Gemeenteraad vastgestelde Parkeernota 2000, die voor vrije 
sector- en ouderenwoningen bindende parkeernormen voorschrijft en alleen voor de overige functies 
de parkeerkencijfers uit de ASVV noemt. Bovendien is geen rekening gehouden met de in de 
parkeernota vermelde jaarlijkse groei van het autobezit met 2%. In bijlage 1 zijn ter vergelijking de 
berekeningstabellen 2 en 3 van DHV weergegeven naast de herberekeningen onzerzijds.  

  
A3 Ook de functies die ‘vooralsnog’ door Onderwatershof in het Radio West gebouw zijn gevestigd, 

genereren een parkeerbehoefte. Er zijn echter alleen voor de genoemde zorgwinkel volgens 
mededeling van de directeur van Onderwatershof slechts 2 parkeerplaatsen opgenomen. Hiermee is 
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voorbijgegaan aan de voorgeschreven parkeerkencijfers uit de ASVV, die het aantal parkeerplaatsen 
relateren aan het bruto vloeroppervlak (bvo) van de functie.  

 
A4 Het bruto vloeroppervlak van het Radio West gebouw bedraagt ca 1550 m2. De bestemming is 

maatschappelijke doeleinden. De hierdoor gegenereerde parkeerbehoefte is niet in de berekening 
van DHV meegenomen. Wordt uitgegaan van het gemiddelde parkeercijfer voor de functie 
(commerciële) dienstverlening / kantoren met baliefunctie en kantoren zonder baliefunctie (in het 
Radio West gebouw is reeds een PGB-winkel met balie gevestigd), dan zijn voor deze locatie al 27 
parkeerplaatsen vereist (ASVV, tab.6.3/5).  

 
A5 Dit alles heeft tot gevolg dat de parkeerbehoefte berekend volgens de juiste parkeernormen 48% 

hoger is dan door DHV berekend.  
 
A6 De parkeerbehoefte voor Onderwatershof hof bedraagt met de voorgeschreven parkeernormen uit 

de Parkeernota 106 pp, terwijl op het eigen terrein van Onderwatershof slechts 7 hele en 16 
‘gedeelde’ pp zijn voorzien. (‘Gedeelde’ pp zijn pp die deels niet op eigen terrein liggen.).  

 
A7 De parkeerbehoefte voor Beukenheim bedraagt met de parkeernormen uit de Parkeernota 36 pp, 

terwijl op het eigen terrein van Beukenheim 34 hele en 12 ‘gedeelde’ pp zijn voorzien. 

 
A8 Bovendien tekenen wij aan, dat op de aanvraagtekening het aantal vermelde parkeerplaatsen op de 

terreinen van Onderwatershof en Beukenheim tezamen 73 pp bedraagt, terwijl er slechts 57 zijn 
getekend.  

 
A9 De parkeerbehoefte voor de Radio West locatie bedraagt, zoals onder pt. 4 reeds aangegeven 27 

pp, terwijl er volgens het DHV-rapport naar verwachting 60 pp zullen worden gerealiseerd. 
 
A10 De parkeerbehoefte komt aldus voor de gezamenlijke locaties Onderwatershof, Beukenheim en 

Radio West bij middeling van het minimaal en maximaal benodigde aantal parkeerplaatsen uit op 
gemiddeld 169 pp, terwijl op de gezamenlijke terreinen 117 pp zijn gepland, waarvan 4 stuks deels in 
het openbare gebied liggen.  

 
A11 Wordt uitgegaan van de visie van de aanvrager, waarin de drie locaties gezamenlijk worden 

beschouwd, dan leidt de door het bouwplan gegenereerde parkeerbehoefte tot een 
parkeeronbalans, waarbij het tekort 52 pp bedraagt. 

 
A12 Wij maken bezwaar tegen de gehanteerde berekeningswijze van de parkeerbehoefte en het niet 

handhaven van de parkeerbalans. 
 
B.  Bouwverordening, art.2.5.30, Parkeergelegenheid bij of in gebouwen 
 
B1 Art.2.5.30, lid 1 van de bouwverordening schrijft voor dat in voldoende mate in de parkeerbehoefte 

moet zijn voorzien in, op of onder het gebouw dan wel op of onder het bij het gebouw behorende, 
onbebouwd blijvende terrein.  

 
B2 Het bij het gebouw behorende terrein is eigendom van Onderwatershof. De terreinen Beukenheim 

en Radio West zijn geen eigendom van Onderwatershof en behoren niet tot het bouwplan. 
 
B3 Het bouwplan Onderwatershof, waarvoor vergunning is verleend, genereert een parkeerbehoefte 

van 106 pp, terwijl volgens tekening op het eigen terrein slechts 7 hele en 16 ‘gedeelde’ 
parkeerplaatsen zullen worden gerealiseerd. 

 
B4 Wanneer niet wordt en ook niet kan worden voldaan aan art.2.5.30, lid 1, van de bouwverordening, 

dan voldoet het bouwwerk waarop de bouwaanvraag betrekking heeft niet aan de bouwverordening 
en kan – behoudens in het geval van vrijstelling – geen bouwvergunning worden verleend. 

 
B5 Bij het beantwoorden van de vraag of is voldaan aan art.2.5.30 mogen niet in aanmerking worden 

genomen eventuele parkeermogelijkheden elders. Ook een (huur)overeenkomst met kettingbeding 
(voor het gebruik van andermans grond als parkeerterrein) levert in beginsel geen voldoende 
waarborg . 
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B6 Wanneer de bouwverordening een vrijstellingsbepaling kent, is het in het algemeen redelijk 
vrijstelling te verlenen, wanneer een te bouwen gebouw zich niet leent voor het daarop of daaronder 
aanleggen van parkeerplaatsen, terwijl van een daarbij behorend terrein niet of nauwelijks sprake is. 
Daarvan is in het aangevraagde bouwplan geen sprake. Het gebouw leent zich heel goed voor de 
aanleg van een parkeerkelder onder het gebouw. 

 
B7 De argumenten genoemd onder punten B4 t/m B6 zijn gebaseerd op de toelichting bij de Model-

bouwverordening aangaande jurisprudentie over art.2.5.30, lid 1. 
 
B8 Op grond van bovenstaande maken wij  bezwaar tegen het feit dat op het eigen terrein van het 

gebouw niet wordt voorzien in de eigen parkeerbehoefte.  
 
B9 Voor de volledigheid merken wij op dat in de Rijswijkse bouwverordening geen voorwaarden zijn 

opgenomen op grond waarvan burgemeester en wethouders vrijstelling kunnen verlenen van het in 
art.2.5.30, lid 1, bepaalde. 

  
C. Verkeers- en vervoersplan 2000-2010, ‘Voortgangsrapportage 2005’  

 
C1 De door het bouwplan gegenereerde parkeerbehoefte kan niet los worden gezien van de 

parkeersituatie in aangrenzende wijken. 
 
C2 In de onlangs verschenen voortgangsrapportage 2005 van het Verkeers- en Vervoersplan (VV-plan) 

wordt op basis van tellingen uit 2003 aangegeven dat de bezettingsgraad in de aangrenzende wijken 
Rembrandtkwartier en Oud-Rijswijk resp. 105% en 75% bedraagt. 

 
C3 Voor de situatie in Oud-Rijswijk dient te worden bedacht dat een aantal terreinen die nu nog in 

gebruik zijn als parkeerterrein volgens het bestemmingsplan “Oud-Rijswijk” de bestemming ‘Wonen’ 
kennen. Wanneer binnenkort hieraan invulling wordt gegeven, zal de bezettingsgraad aanzienlijk 
toenemen. 

 
C4 De tellingen betreffen avondtellingen. Voorbijgegaan wordt aan de bijdrage aan de bezettingsgraad 

op de zaterdagen, wanneer de wekelijkse markt in Oud-Rijswijk wordt gehouden. Dit levert de 
maatgevende parkeersituatie. De bezettingsgraad ligt in beide wijken op zaterdagen door de 
(vracht)wagens van marktkooplieden en bezoekers ruim boven de 100%. 

 
C5 In het VV-plan is aangegeven dat met het bepalen van de bezettingsgraad rekening wordt gehouden 

met een acceptabele loopafstand. Dat betekent dat ook voor de Van Vredenburchweg de 
parkeerdruk zal toenemen, omdat deze voor beide wijken dient als overloop. 

  
C6 Bovendien zal met het onder de punten A aangetoonde tekort aan parkeerplaatsen de parkeerdruk 

op de Van Vredenburchweg toenemen. 
 
C7 In de voortgangsnota is aangegeven dat gebieden met een bezettingsgraad hoger dan 95% zijn 

aangewezen als actiegebied. Welke actie het College voor ogen staat blijft ongenoemd. 
 
C8 In de Parkeernota 2000 is aangegeven dat de gemeente ten aanzien van het parkeren een 

vraagvolgend beleid voert (§ 2.3). Nu het bouwplan Onderwatershof een aanzienlijke 
parkeerbehoefte vraagt, waarin niet wordt voorzien op eigen terrein en niet mag worden voorzien op 
terreinen van derden, en bovendien de parkeerdruk in de nabije omgeving van Onderwatershof 
vanuit de aangrenzende woonwijken jaarlijks toeneemt, had het College op grond van het vigerende 
beleid de bouwvergunning voor een bouwplan zonder een afdoende parkeervoorziening moeten 
weigeren.  

 
C9 Het aanleggen van een parkeergarage op het terrein van Onderwatershof is in Oud-Rijswijk en 

omgeving één van de weinige en laatste mogelijkheden extra parkeerruimte te realiseren. Het 
benutten van deze mogelijkheid is een maatschappelijke noodzaak.  

 
C10 Bovendien past dit binnen de doelstellingen zoals die in meerdere door de Raad vastgestelde 

beleidsstukken zijn vastgelegd over meervoudig grondgebruik, met name ten behoeve van het 
parkeren. (onder andere Toekomstarrangement “Verrassend veelzijdig Rijswijk 2015”, mei 2001; 
Verkeer- en vervoersplan “Rijswijk 2000-2010”, februari 2002). Vooral als men bedenkt dat het 
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autobezit nog altijd jaarlijks met ca 2% toeneemt. De meest actuele cijfers van het CBS over de 
periode 01-01-2000 / 01-01-2004 geven een groei van het autobezit met 8.7% in 4 jaar. 

 
C11 Ook op grond van deze overwegingen maken wij bezwaar tegen het verlenen van de 

bouwvergunning omdat het ontbreken van voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein strijdig 
is met vastgesteld beleid. 

 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
R.E. Freeth 
voorzitter SBOR 


