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03 november 2008 
 

A A N T E K E N E N 

Betreft : zienswijze op het verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan “Oud-Rijswijk” 
 
 
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van de met ingang van 26 september 2008 ter inzage gelegde conceptbesluit inzake het 
verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan Oud Rijswijk voor een bouwplan, te realiseren 
op de zogeheten ERL-locatie delen wij u het volgende mee. 
 
Aantal woningen en bouwvolume 
Vanaf het eerste moment dat er ideeën werden ontwikkeld voor de ERL locatie heeft de Stichting 
Buurtschap Oud Rijswijk gepleit voor een beperkt aantal woningen op deze locatie, gelet op de dichtheid in 
dit deel van Oud Rijswijk. Voor de invulling hebben wij vele jaren geleden ook een plansuggestie ingediend, 
maar daar nooit een reactie op gekregen.  
In het vastgestelde Masterplan Oud Rijswijk is overigens voorzien 19 wooneenheden, welk aantal beter 
aansluit bij onze perceptie. 
Voorts hebben wij ons in de discussie destijds over het soort woningen sterk gemaakt de locatie te gebruiken 
voor het duurdere segment. De reden hiervoor is gelegen in de wenselijkheid van onze kant om in de te 
onderscheiden delen van Oud Rijswijk te komen tot een mening van soorten woningen wat betreft 
prijsklasse. Dit ook uit oogpunt van het voorkomen van sociale segregatie. Dit punt heeft zijn beslag 
gevonden in het raadsbesluit van vele jaren geleden om op de locatie woningen in de koopsector te bouwen. 
 
Wij worden nu geconfronteerd met het voornemen om ex artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening vrijstelling van de voorschriften van het bestemmingsplan Oud Rijswijk te verlenen voor de bouw 
van 31 wooneenheden en bedrijfsruimte.  
In de onderbouwing voor de vrijstelling wordt op geen enkele manier gemotiveerd, waarom van de huidige 
bestemming moet worden afgeweken, maar belangrijker vinden wij dat niet is onderbouwd, waarom op de 
locatie zulk een groot aantal woningen moet worden gerealiseerd.  
Wij zijn van mening, dat het grote aantal woningen belangrijke gevolgen heeft voor de bouwmassa en de 
bouwkosten, die met name worden verhoogd door de (geheel nieuwe) parkeergarage. Het gevolg is, dat er 
een woningcomplex ontstaat met slecht bruikbare buitenruimte, weinig privacy voor de bewoners en een op 
de schaal van Oud Rijswijk behoorlijke impact op de omgeving. En dan hebben wij nog niet over de 
verkoopbaarheid van de wooneenheden, waarbij bovendien de huidige marktsituatie nog eens een extra 
negatief effect oplevert. 
 
In de beperkte overleggen die met ons zijn gevoerd over het bouwplan is door de gemeente steeds de 
financiële haalbaarheid als argument aangevoerd voor het groot aantal te bouwen woningen. Onderbouwing 
daarvoor werd niet geleverd. Nu de gegevens openbaar zijn wat betreft de grondprijs, moeten wij 
constateren dat ook een veel bescheidener bouw goed haalbaarheid is. 
Een grondprijs van € 1,74 miljoen (inclusief de sloopkosten) betekent op bijvoorbeeld 12 woningen 
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€ 145.000,- aan grondkosten per woning. Tellen we daar de bouwkosten van een luxe woning met garage bij 
op, dan komen we op een prijs die wat betreft orde grootte zo rond € 400.000,- ligt. Dat zijn geen verkeerde 
prijzen voor dit marktsegment en laat ook nog ruimte voor een marge in het voordeel van de ontwikkelaar. In 
deze opzet hoeft de kostbare en met de nodige risico’s te bouwen parkeerkelder niet hoeft te worden 
gerealiseerd, omdat in de door ons voorgestelde opzet op eigen terrein wordt geparkeerd.  
Vanuit het gezichtspunt van de ruimtelijke ordening zijn van ons plan de belangrijke voordelen, dat de buurt 
door de kleinschalige opzet belangrijk in kwaliteit wordt verbeterd, maat en schaal beter kan worden ingepast 
in de historische omgeving en de verdere impact op de omgeving zeer beperkt blijft.  
Dat is nog allemaal afgezien van trammelant tijdens de bouw. In ons plan is de overlast tijdens de bouw 
minimaal. Dit in tegenstelling tot het voorliggende plan, waarmee Oud Rijswijk en ook het economisch 
functioneren ervan gedurende zo’n twee jaar behoorlijk zal zijn ontregeld. 
Samenvattend:  
Wij hebben ernstige bedenkingen tegen het grote aantal woningen en de gevolgen die hieraan voor 
de omgeving zijn verbonden. Wij hebben geen onderbouwing aangetroffen voor het bouwvolume, 
maar alleen een beschrijving. Wij bevelen dringend aan om een nieuwe opzet van het plan, 
bijvoorbeeld zoals wij vorenstaand hebben aangegeven, nader te onderzoeken. Dat kan snel en tegen 
lage kosten. Ook de realisering van ons plan gaat beduidend sneller, dan het voorliggende 
bouwplan. 
 
De procedure 
Wij merken op het te betreuren dat, in tegenstelling tot hetgeen wij in voorgaande jaren gewend waren, over 
dit plan geen informatie- en inspraakbijeenkomst gehouden is. U heeft gemeend uitsluitend te moeten 
volstaan met het volgen van een procedure die bij en krachtens wet tenminste moet worden gevolgd.  
 
De aanvraag voor de betreffende bouwvergunning is, zo hebben wij geconstateerd, vlak voor 1 juli 2008 
ingediend, naar wij aannemen om daardoor nog onder de oude wetgeving te vallen. Gebruikmakend van de 
overigens in ander verband met succes betwiste vrijheid die Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland geeft 
voor artikel 19-procedures, wordt een procedure ex.artikel 19, tweede lid, gevolgd. Ons staat niet helder voor 
ogen of dat een juiste gang van zaken is.  
 
U heeft de verschillende onderdelen van het plan (vrijstelling van het bestemmingsplan, sloop-, kap- en 
bouwvergunning, alsmede de eventuele overige vrijstellingen, in een niet logische volgorde gezet, waardoor 
wij bijvoorbeeld genoodzaakt zijn geweest bezwaren in te dienen tegen de sloop- en kapvergunning, terwijl 
de hoofdzaak (de bouw) nog in procedure is.  
 
Voorts merken wij op dat de officiële bekendmakingen nogal eens onjuistheden bevatten. Om een enkel 
voorbeeld te noemen, in de officiële bekendmaking van het voornemen om vrijstelling te verlenen wordt 
vermeld, dat het om 31 appartementen gaat, terwijl het ontwerpbesluit het heeft over 31 woningen en het 
bouwplan woningen én appartementen laat zien.  
Samenvattend:  
Wij van mening dat door de gekozen volgorde van de procedures, alsmede de niet altijd correcte 
verwijzingen en aanduidingen de zorgvuldigheid in het geding is gekomen. 
 
Motiveringvereiste voor de afwijking van het vigerende bestemmingsplan 
Het plan, waarvoor vrijstelling is gevraagd van de voorschriften van het bestemmingsplan, wijk in belangrijke 
mate af van het vigerende bestemmingsplan Oud Rijswijk.Dat betreft zowel de bestemming, als het te 
bebouwen oppervlak. Daarvoor kan krachtens wet vrijstelling worden verleend, mits hiervoor een goede 
ruimtelijke onderbouwing wordt gegeven.  
Die onderbouwing hebben wij niet aangetroffen. Ter inzage is een rapportage gelegd, dat in hoofdzaak een 
feitelijke beschrijving geeft van het bouwplan en de relatie met het beleid van hogere overheden en 
kaderstellende nota’s van de gemeente. Dat is, met respect, geen onderbouwing. Een onderbouwing van het 
plan, noch motivering van de afwijking van het vigerende bestemmingsplan hebben aangetroffen.  
Samenvattend: 
Wij zijn van opvatting dat niet is voldaan aan een goede ruimtelijke onderbouwing, die noodzakelijk 
is voor het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan en dat daardoor geen vrijstelling kan 
en mag worden verleend. 
 
Het bouwplan bevordert de verkeersonveiligheid, is historisch onjuist en heeft ongewenste effecten 
op de omgeving.  
Zeer bezwaarlijk vinden wij de behoorlijke overschrijding van de voorgeschreven rooilijnen, waardoor 
ondermeer de Blekerslaan aanzienlijk wordt versmald. Door deze situatie in combinatie met de gerende 
voorgestelde nieuwe rooilijn aan de Schoolstraat ontstaat er op het kruispunt Kerkstraat, Schoolstraat, 
Blekerslaan een vernauwing, die uit oogpunt van verkeersveiligheid ernstige bezwaren op roept en 
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bovendien een profiel met zich mee brengt, die in het geheel niets met de historische verkaveling te maken 
heeft. Deze belangrijke afwijking wordt niet beargumenteerd. Door het beoogde te bebouwen oppervlak 
treedt voorts een verlies op aan parkeerplaatsen op de openbare weg. Hier wordt volledig aan voorbij 
gegaan. Dat laatste is gelet op de met u gevoerde discussies over het parkeren in Oud Rijswijk onjuist.   
Samenvattend: 
Wij zijn van opvatting dat het plan waarvoor u voornemens bent vrijstelling van de voorschriften van 
het bestemmingsplan te verlenen onverantwoorde effecten heeft op het openbaar gebied. 
   
Tot slot 
Wij stellen voor om te komen tot een ander, minder complex bouwplan, dat ook nog eens veel sneller te 
realiseren is. Wij zijn van mening dat het ontbreekt aan een goede ruimtelijke onderbouwing voor de 
vrijstelling voor het bouwplan van Bouwfonds MAB Ontwikkeling.  
 
In deze zienswijze zijn wij niet ingegaan op de concrete punten uit aanvraag voor de bouwvergunning en het 
bouwplan zelf. Die kunnen wij pas aan de orde stellen, indien de bouwvergunning is verleend. 
 
Eén opmerking willen wij nu niet onvermeld laten, omdat het rapport van Witteveen+Bos hiervoor aanleiding 
geeft. Ter zake van de luchtkwaliteit constateren wij dat niet is meegenomen de emissies, afkomstig van de 
Haagweg. Dat is niet juist. 
 
Wij gaan ervan uit dat de bouwvergunning pas wordt afgegeven nadat de zienswijzenprocedure is afgerond. 
Daarbij speelt wat ons betreft ook een antwoord van gedeputeerde staten een rol. 
 
 
Namens het bestuur van de bewonersorganisatie 
Stichting Buurtschap Oud Rijswijk 
 
 
 
 
 
 
R.E. Freeth 
voorzitter SBOR 


