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21 augustus 2005 

Geachte heer Van Drunen, 
 
Uw brief hebben wij in goede orde ontvangen.  
 
Wij hebben begrip voor de door u aangesneden problemen. Het is voor ons steeds een moeilijk 
punt geweest om procedurele stappen te nemen in het kader van het bouwplan Onderwatershof, 
omdat daarbij ook belangen van oudere bewoners en personeel in het geding zijn. Wees ervan 
overtuigd, dat wij pas formele stappen zijn gaan ondernemen nadat ons was verzekerd, dat er een 
(tijdelijke) oplossing voor de bewoners was getroffen. 
  
Wij hebben steeds gerespecteerd, dat er om redenen van de huidige woonwensen van ouderen en 
daarmee samenhangende normen iets moest gebeuren met het verzorgingstehuis 
Onderwatershof. Wij hebben er nimmer een punt van gemaakt, dat er vervangende nieuwbouw 
zou moeten plaatsvinden.  
 
Wij hebben ons wel zorgen gemaakt over de effecten van de beoogde nieuwbouw op de 
omgeving, de kwaliteit van het plan en over het effect op de kansen voor een duurzaam 
voortbestaan van het verzorgingstehuis. Dat wat betreft ons referentiekader. 
 
En nu de voorgeschiedenis. Die geschiedenis is al oud. Wij besparen u een uitgebreide 
documentatie, maar hebben die desgewenst uiteraard beschikbaar. De grote lijn is als volgt.  
 
Echt al zeer lang worden er plannen voor het verzorgingstehuis ontwikkeld.  
Reeds op 25 november 2002, met kenmerk V000360, hebben wij (in het kader van een te nemen 
voorbereidingsbesluit) een brief aan de Raad van de gemeente Rijswijk geschreven. In die brief 
hebben wij op voorhand gewezen op een aantal knelpunten en op het feit dat de Stuurgroep Oud 
Rijswijk, waar wij lid van zijn, nog niet bij de plannen was betrokken, hoewel betrokkenheid wel 
door de Gemeenteraad was besloten. Het leek ons verstandig vooraf opmerkingen te maken 
teneinde later problemen te voorkomen. Vervolgens horen wij een lange periode niets meer. 
 
Intussen vond, zo is ons gebleken, overleg plaats tussen de Stichting Onderwatershof en de 
gemeente Rijswijk. Daaruit kwam naar voren dat de gemeente niet wilde meewerken aan de in de 
vergunningaanvraag gepresenteerde plannen. Dat is ons officieel medegedeeld door de 
toenmalige wethouder voor stadsontwikkeling. Het plan werd vervolgens aangepast en in 
procedure gebracht. Daarbij werd van de zijde van Onderwatershof aangedrongen op de grootst 
mogelijke spoed, omdat de bouw- en uitplaatsingtoezegging van het Zorgkantoor binnen 
afzienbare tijd zou aflopen. Achteraf gezien blijkt dat laatste toch wat anders gelegen te hebben.  
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Op 17 maart 2003 werden wij voor het eerst concreet betrokken bij de plannen. Dat was tijdens 
een vergadering van de Stuurgroep Oud Rijswijk, waarin ook andere partijen zijn 
vertegenwoordigd. De Stuurgroep Oud Rijswijk is officieel door het gemeentebestuur ingesteld als 
adviesorgaan in het kader van de planontwikkelingen in Oud Rijswijk.  
Naar aanleiding van de toen namens de Stichting Onderwatershof gehouden presentatie hebben 
wij samen met de Ondernemersverenging Oud Rijswijk en de Historische Vereniging Oud Rijswijk 
op 20 maart 2003 een brief geschreven met onze gezamenlijke opmerkingen.  
 
Tussentijds hebben wij in een bilateraal overleg met een delegatie van het gemeentebestuur onze 
zorgen over de belangen van de cliënten van Onderwatershof onder de aandacht te brengen. Wij 
hebben toen aangeboden om oplossingsgericht overleg te organiseren. Dat alles om de vaart erin 
te brengen. Die boodschap werd welwillend ontvangen, maar van de zijde van de gemeente zijn 
vervolgens geen initiatieven genomen voor dit overleg.  
 
De bouwvergunning werd verleend. Omdat eigenlijk op geen enkele manier gehoor was gegeven 
aan onze bedenkingen zijn wij op 22 januari 2004 (V000625 en V000626) in de pen geklommen 
tegen de verleende bouwvergunning. De vlot lopende bezwaar- en beroepsprocedures hebben 
uiteindelijk geleid tot de uitspraak van de rechtbank in het nadeel van de gemeente en dus ook 
Onderwatershof. Vervolgens horen wij een half jaar niets meer.  
 
Nadat wij daar regelmatig naar hebben gevraagd, is ons eerst op 30 augustus 2004 in de 
Stuurgroep Oud Rijswijk desgevraagd en als mededeling informatie gegeven over de hoofdopzet 
van een nieuw plan. Dat plan leek een verbetering ten opzichte van voorgaande plannen, maar wij 
bleven onze bedenkingen houden met name over het tekort aan de parkeeroplossingen. Wij wijzen 
erop dat een toereikende parkeervoorziening zowel voor de bewoners en het personeel van 
Onderwatershof, als voor de hele omgeving van belang is.  
 
Met onze opmerkingen, noch met de eerdere uitspraak van de rechtbank gebeurde vervolgens 
iets. Dat bleek ons uit de bouwvergunning (die een half jaar nadat ons informatie over het nieuwe 
plan was verstrekt) op 27 januari 2005 werd gepubliceerd. Voor de tweede maal werden wij 
daarmee uitgedaagd om in de pen te klimmen en dat hebben wij op 9 en aangevuld op 21 maart 
2005 (V000817 en V000822) gedaan. 
Voor alle duidelijkheid: er was inmiddels ruim een jaar verstreken tussen de eerste (en overigens 
herziene) bouwvergunning en de tweede. Waarvoor dit jaar nodig was, is ons niet bekend. Het 
heeft ons wel verbaasd. 
 
Met vorenstaande korte impressie van een lange geschiedenis willen wij aangeven, dat wij 
gedurende een reeks van jaren slechts op enkele momenten een formele stap hebben genomen 
en dat het opgetreden tijdsverlies ons een doorn in het oog is geweest.  
Wij zullen bij die vertraging best een rol gespeeld hebben, maar feitelijk kan de inmiddels 
opgetreden en te betreuren vertraging ons niet worden verweten. De procedurele afwikkeling van 
ons eerste bezwaar/beroep is immers zeer snel verlopen, maar dat kan niet worden gezegd van de 
voortgang van het ontwikkelen van plannen door Onderwatershof c.s. en de gemeente, die 
daaraan vooraf ging en daarop volgde. 
 
Dat wat betreft de gang van zaken voor zover het ons aangaat.  
 
Wat betreft de inhoud is de kern van ons probleem dat wij voorstander zijn van een goed nieuw 
verzorgingstehuis, maar dat de plannen wel moeten passen binnen de regels die de wetgever en 
de gemeente heeft gesteld. En die regels hebben wij en de gemeente, omdat dit nu eenmaal 
democratisch is besloten, te respecteren.  
Wij hebben vooral meegewogen of de belangen van de oudere bewoners en de omwonenden op 
de langere termijn met de plannen gediend zouden zijn en hebben ons voorts de vraag gesteld of 
het plan niet te veel ongewenste neveneffecten voor de buurt zou hebben gelet op het 
bebouwingsvolume, parkeervoorzieningen, e.d.  
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Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u een voor u niet onbelangrijk detail onder 
de aandacht te brengen. Wij constateren regelmatig, dat niet altijd zorgvuldig wordt omgegaan met 
de geldende wet- en regelgeving. Dat heeft ook zo zijn risico’s voor bewoners en gebruikers van 
bijvoorbeeld wooncomplexen, zoals Onderwatershof Daarom kijken wij kritisch naar 
nieuwbouwplannen 
Kijkend naar het eerdere nieuwbouwplan voor Onderwatershof, dan was daarbij onder meer ons 
bezwaar, dat er tekeningen waren omgewisseld, om zo niet onder het nieuwe Bouwbesluit (i.c. de 
nieuwe bouwtechnische eisen) te hoeven vallen. Deze handelswijze was naar onze overtuiging 
niet in het belang van de toekomstige bewoners en het personeel van Onderwatershof. 
 
Voor de goede orde wijzen wij erop, dat het bouwplan Onderwatershof voor wat betreft het initiatief 
en de organisatie niet op zich zelf staat.  
Het is u wellicht bekend, dat dit plan bedrijfsmatig nadrukkelijk samenhangt met een tweede 
vestiging elders in Rijswijk, waar ook zeer lang over gesproken is. Dat is, lijkt ons, ook een 
vertragende factor geweest.  
Het is u wellicht ook bekend, dat de investering als zodanig ook een langdurig verhaal apart is 
geweest, waarbij uiteindelijk een derde investerende partij ingeschakeld moest worden.  
Ook zal u bekend zijn dat het Zorgkantoor zo haar eigen regels kent. Voorts zijn er nog de 
kwesties met liaisons met Zorginstellingen. En dan laten wij andere nog aan de orde zijnde 
omstandigheden nog buiten beschouwing. Kortom een complex van omstandigheden is in onze 
optiek debet aan de huidige situatie. En die situatie is ook niet tot ons genoegen, maar kan ons 
dus niet worden aangerekend. 
 
Zoals wij steeds hebben gesteld en aangeboden blijven wij bereid tot oplossingsgericht overleg. 
 
Namens de bewonersorganisatie Stichting Buurtschap Oud Rijswijk  
 
 
 
 
 
 
 
R.E. Freeth 
voorzitter SBOR 
 
in cc naar; 
Stichting Onderwatershof 
Rijswijk Wonen 
Het college van Burgemeester en Wethouders 

van Rijswijk 
Leden van de Raad van de gemeente Rijswijk 
 
 

 

 

 

 

De genoemde correspondentie beginnend met het kenmerk V000….. kunt u vinden op onze 
website www.sbor.nl onder het hoofdstuk dossiers. 


