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1. Inleiding
1.1. Aanleiding en doel

Het bestemmingsplan Wilhelminapark en Geesten vormt een actuele bestemmingsregeling voor
het plangebied. Belangrijke aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan vormt de
aanwijzing van een gedeelte van het gebied Wilhelminapark en Geesten tot beschermd dorpsgezicht. Dit bestemmingsplan is daarom met name bedoeld als beschermend bestemmingsplan
voor dit dorpsgezicht overeenkomstig artikel 36 van de Monumentenwet 1988. Het bestemmingsplan is daarnaast bedoeld als juridisch-planologisch kader voor een aantal ontwikkelinglocaties waarvan de voormalige buitenplaats dat in gebruik is bij Rivierduinen de belangrijkste is.

1.2. Ligging plangebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied in het uiterste zuiden van de bebouwde
kom van Oegstgeest. Het gebied wordt omsloten door de gemeentegrens met Leiden aan de
zuid- en oostkant enerzijds en door de verbindingswegen A44 en Rijnzichtweg/Geversstraat aan
de west- respectievelijk noordkant van het plangebied (figuur 1.1). Het parkachtige gebied is onderdeel van de voormalige buitenplaatsen Endegeest en Rhijngeest, die vandaag de dag ruimte
bieden aan een aantal al dan niet psychiatrische klinieken en in belangrijke mate het karakter
van het plangebied bepalen.

1.3. Vigerende bestemmingsplannen
Voor het plangebied vigeert momenteel een aantal bestemmingsplannen. Het betreft de volgende bestemmingsplannen:
'Endegeest', vastgesteld op 28 februari 1991 en op 8 oktober 1994 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten; bij Koninklijk Besluit gedeeltelijk goedgekeurd d.d. 12 december 1994;
'1e partiële herziening Centrum', vastgesteld op 28 augustus 1980 en op 1 september 1981
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten;
'3e partiële herziening Centrum', vastgesteld op 13 maart 1997 en op 4 augustus 1997 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.

1.4. Leeswijzer
De toelichting van dit bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. Na deze inleiding wordt in
hoofdstuk 2 het beleidskader op rijks-, provinciaal en regionaal niveau weergegeven. In hoofdstuk 3 worden in een ruimtelijke en functionele analyse de huidige en toekomstige situatie in het
plangebied en de gebiedsvisie beschreven. Hoofdstuk 4 is een onderzoekshoofdstuk, waarin ingegaan wordt op de randvoorwaarden die vanuit het oogpunt van milieu, archeologie en ecologie gelden voor het plangebied. Hoofdstuk 5 bevat de juridische planbeschrijving. In dit hoofdstuk is uiteengezet welke gedachten aan de juridische regeling van dit bestemmingsplan ten
grondslag hebben gelegen en hoe deze uiteindelijk is vormgegeven. In de hoofdstukken 6 komt
ten slotte de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid en de resultaten van het artikel
3.1.1 Bro-overleg aan de orde.
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2. Beleidskader
2.1. Rijksbeleid

Realisatieparagraaf Nationaal ruimtelijk beleid (2008)
In juni 2008 heeft het kabinet de Realisatieparagraaf Nationaal ruimtelijk beleid vastgesteld
welke is toegevoegd aan de Nota Ruimte. Deze paragraaf geeft inzicht in welke nationale belangen het kabinet heeft gedefinieerd en op welke wijze het Rijk deze wil verwezenlijken, in het bijzonder welke belangen zullen worden gewaarborgd in de AMvB Ruimte. De Realisatieparagraaf
beschrijft enerzijds voor de Nota Ruimte hoe het beleid van de PKB-teksten worden gerealiseerd
en anderzijds voor de andere vigerende ruimtelijke nota's hoe de PKB-teksten, die zijn bedoeld
door te werken tot op lokaal niveau, worden gerealiseerd.
Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten in steden en dorpen maakt het mogelijk functies bij elkaar te brengen waardoor het draagvlak voor voorzieningen en arbeid, zorgtaken en ontspanning beter te combineren zijn. Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten vereist een in onderlinge samenhang optimale benutting van het bestaande bebouwde
gebied en tegelijk nieuwe bebouwing daar buiten. Volgens de Realisatieparagraaf dient in bestaand stedelijk gebied optimale benutting van bestaand bebouwd gebied plaats te vinden om
verrommeling een halt toe te roepen. Hierdoor neemt de noodzaak af om open ruimte te gebruiken voor bebouwing. Het wordt moeilijker gemaakt om nieuwbouw in het buitengebied te realiseren. De bundelingsdoelstellingen uit de Nota Ruimte blijven actueel. Het Rijk toetst of provincies het bundelingsbeleid voor verstedelijking en economische activiteiten in het provinciale en
regionale ruimtelijke beleid opnemen.
Meer specifiek voor steden en netwerken staan de volgende beleidsdoelen centraal: ontwikkeling van nationale stedelijke netwerken en stedelijke centra, versterking van de economische
kerngebieden, verbetering van de bereikbaarheid, verbetering van de leefbaarheid en sociaaleconomische positie van steden, bereikbare en toegankelijke recreatievoorzieningen in en rond
de steden, behoud en versterking van de variatie tussen stad en land, afstemming van verstedelijking en economie met de waterhuishouding en waarborging van milieukwaliteit en veiligheid.
Het ontwikkelingsperspectief is erop gericht de ruimtelijke, culturele en economische diversiteit
van de ruimtevraag binnen de Randstad, waar Oegstgeest deel van uitmaakt, op te vangen. In de
Randstad moet tussen 2010 en 2030 rekening worden gehouden met een vraag naar 360.000
tot 440.000 woningen. Een deel van de woningen kan worden gebouwd door 'verdichting' in bestaand stedelijk gebied. Het streefgetal voor de realisatie van woningen en arbeidsplaatsen in
het bestaand bebouwd gebied van stedelijke netwerken is 40% van het totale uitbreidingsprogramma, hoewel het rijk rekening houdt met 25% op basis van de tegenvallende praktijk. Een
optimale benutting van het bebouwd gebied blijft van groot belang.
Nota Belvedère (1999)
Met de nota Belvedère pleiten vier Ministeries voor een respectvolle omgang met cultuurhistorische waarden binnen ruimtelijke ontwikkelingen door te zoeken naar wederzijds profijt. De
strategie die hierbij past is die van 'behoud door ontwikkeling'. In deze nieuwe ontwikkelingsgerichte strategie vormt de cultuurhistorie uitgangspunt voor ruimtelijke planvormingsprocessen
met een tweeledig doel: verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en behoud van het
cultuurhistorisch erfgoed.
In het kader van het project Belvedère is een cultuurhistorische waardenkaart van Nederland
opgesteld van de cultuurhistorisch meest waardevol geachte steden en gebieden. Oegstgeest valt
niet binnen de cultuurhistorisch meest waardevol geachte gebieden.
Aanwijzing beschermd dorpsgezicht (2007)
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Ruimte en Milieu hebben d.d. 26 oktober 2007 het beschermd dorpsgezicht van Wilhelminapark en Geesten aangewezen (figuur 2). Het rechtsgevolg van de aanwijzing is dat de gemeenteraad ter bescherming
van het dorpsgezicht een bestemmingsplan vast moet stellen. In bijlage 3 is de toelichting bij het
besluit tot aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht Wilhelminapark en Geesten opgenomen.
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Het Wilhelminapark, de buitenplaatsen Rhijngeest en Endegeest en de weiden ten zuidoosten
van deze laatste buitenplaats, zijn binnen de begrenzing van het beschermd dorpsgezicht gelegen. De zuidkant van het beschermd dorpsgezicht wordt gevormd door de Wassenaarseweg en is
gedeeltelijk gelegen op het grondgebied van de gemeente Leiden. De westelijke grens wordt gevormd door de A44 en de Rhijngeesterstraatweg. De noordelijke grens valt samen met de begrenzing van de buitenplaats Rhijngeest en loopt via de Deutzstraat naar de Endegeesterlaan.
De zuidoostelijke grens wordt gevormd door de Nachtegaallaan.
Op basis van de cultuurhistorische kenmerken van het gebied is een waardering van de te beschermen elementen opgesteld (figuur 2.2). Typerend voor het beschermd dorpsgezicht zijn:
de landschappelijke aanleg uit de 19e eeuw;
de bewaard gebleven oorspronkelijke verkaveling;
het kasteel Endegeest;
vrijstaande bebouwing in het groen met gelijkwaardige gevelzijden;
bosaanleg;
de open ruimten in de vorm van weiden;
de waardevolle doorzichten en zichtlijnen;
de villabebouwing uit de 18e, 19e en begin 20e eeuw;
de lanen.
De kern van het dorpsgezicht wordt gevormd door een belangrijk rond 1900 ontworpen stedelijk
villapark op een y-vormige plattegrond. De vrijstaande en onder-een-kap gebrachte bebouwing
vertoont een hoge mate van eenheid in een aan chaletstijl en Jugendstil verwante trant. Dit laatste geldt eveneens voor het nabijgelegen vroegere sanatorium Rhijngeest en de villa van de geneesheer-directeur, die markant liggen binnen de voormalige 19 e-eeuwse buitenplaats Rhijngeest. Deze buitenplaats omvat, naast het landhuis en een aantal vroegere dienstgebouwen, belangrijke onderdelen van de parkaanleg, waarin de oorspronkelijke structuur goed herkenbaar
is. Het complex van het kasteel Endegeest is een representatief voorbeeld van een 17 e-eeuws
landhuis, dat tot ver in de 19e eeuw werd gewijzigd. De 19e-eeuwse bosaanleg van de voormalige
buitenplaats Endegeest onderging wel wijzigingen, maar de structuur bleef in hoofdzaak intact
en herkenbaar, net als het zuidelijker gelegen weidegebied. Het belang van het bos en het weidegebied betreft niet alleen de cultuur, maar ook de botanische en faunawaarden.
Het beschermd dorpsgezicht Wilhelminapark en Geesten omvat een rond 1900 planmatig tot
stand gekomen stedelijk villagebied. Hiervan zijn de historisch-ruimtelijke structuur en de bebouwing, als voorbeeld van een in chaletstijl en Jugendstil verwante trant gebouwde wijk, van
algemeen belang, wegens bijzondere cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Het
dorpsgezicht omvat tevens een tweetal, deels heringerichte buitenplaatsen met 17 e-, 18e- en
vroeg 20e-eeuwse elementen en structuren, die van algemeen belang zijn vanwege bijzondere
cultuurhistorische, historisch-ruimtelijke en architectuurhistorische waarden.

2.2. Provinciaal en regionaal beleid
Streekplan Zuid-Holland West (2003)
In het Streekplan Zuid-Holland West is het plangebied gelegen binnen de rode contour en aangeduid als beschermd stads- en dorpsgebied en openluchtrecreatiegebied of stedelijk groen (figuur 2.3). Door het plangebied loopt daarnaast een groene verbinding. Dit is een belangrijke
ecologische verbinding met mogelijkheden voor recreatief medegebruik.
Het streekplan gaat uit van ontwikkeling en verbetering van het woningenbestand op basis van
migratiesaldo nul. Tevens wil de provincie het bouwen in uitleglocaties beperken en binnendorpse mogelijkheden daarentegen beter benutten. Om dit te bewerkstelligen zijn rond de verschillende kernen contouren getrokken waarbinnen de verstedelijkingsopgave tot 2015 een
plaats moet krijgen. Deze contouren zijn getrokken rond het stedelijk gebied zoals dat in 1996 is
vastgesteld.
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Oegstgeest maakt deel uit van het deelgebied 'stedelijke as Leiden-Katwijk' en het 'Samenwerkingsorgaan Leidse Regio'. Daarnaast hebben zestien gemeenten in de Leidse Regio en de Duinen Bollenstreek, waaronder Oegstgeest, met de provincie Zuid-Holland het Programma van Afspraken over de toekomst van dit gebied opgesteld. Dit programma bestaat uit een strategische
paragraaf en veertien afspraken met betrekking tot de thema's natuur en landschap, verkeer en
vervoer, wonen en werken.
Nota Regels voor Ruimte (2007)
Met de Nota Regels voor Ruimte wordt de verschuiving van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie binnen de provincie vormgegeven, waarbij de nadruk komt te liggen op het ontwikkelen van een duurzame omgevingskwaliteit. Daarbij krijgen lokale overheden meer ruimte
om belangen van lokaal niveau op eigen wijze te regelen. De Nota Regels voor Ruimte vormt
daarnaast het beoordelingskader van Gedeputeerde Staten voor gemeentelijke ruimtelijke plannen.
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2020 (2009)
Een concurrerend, aantrekkelijk internationaal profiel, een duurzame en klimaatbestendige
deltaprovincie, divers en samenhangend stedelijk netwerk, stad en land verbonden en een vitaal,
divers en aantrekkelijk landschap, dat zijn de vijf integrale ruimtelijke hoofdopgaven die de basis vormen voor de structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland'. Deze zijn door Gedeputeerde Staten
vastgesteld in de nota 'Provinciaal Belang'. De structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland' zal het interim-beleid op basis van de huidige vier streekplannen in Zuid-Holland vervangen. De vaststelling van de nota is een eerste stap op weg naar de provinciale structuurvisie en naar de provinciale Verordening Ruimte. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de instrumenten uit de
(nieuwe) Wro. De Visie op Zuid-Holland wordt ontwikkeld in samenspraak met bestuurders,
maatschappelijke organisaties en burgers. De Visie op Zuid-Holland is op 28 april 2009 door
Gedeputeerde Staten in ontwerp vastgesteld en zal naar verwachting in juni 2010 in definitieve
vorm worden vastgesteld.
Beleidsvisie Wonen Leidse Regio (2002)
Het Samenwerkingsorgaan Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Leidse Regio (SROVLR)
heeft in 2002 de Beleidsvisie Wonen Leidse Regio uitgebracht. Deze heeft een looptijd tot 2010.
In deze visie zijn de hoofdlijnen van beleid ten aanzien van wonen in de regio verwoord.

2.3. Gemeentelijk beleid
Structuurvisie Oegstgeest 2005-2020 (2005)
De structuurvisie Oegstgeest 2005-2020 vormt tot 2020 de integrale leidraad voor de beoordeling van nieuwe ruimte ontwikkelingen binnen Oegstgeest en geeft richting aan nieuwe bestemmingsplannen. De visie geeft op hoofdlijnen richting aan de dynamiek binnen de gemeente,
waarbij het evenwicht tussen natuur, wonen en economie behouden dient te blijven. Voor de
toekomst wil Oegstgeest in de eerste plaats haar bestaande kwaliteiten als woongemeente behouden en versterken. Daarbinnen wil de gemeente bijdragen aan regionale vraagstukken als
het leveren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en ruimte voor bedrijven, de ontwikkeling
van natuur- en recreatiegebieden en het op peil houden van het voorzieningenaanbod.
Uitbreiding van het woningaanbod is alleen mogelijk als het past binnen het dorpse karakter. Er
mag binnen de bebouwde kom alleen gebouwd worden op herstructureringslocaties. De bouw
dient het karakter van de omgeving intact te laten. Dit betekent dat zowel de hoogte van de bebouwing als de verhouding tussen bebouwd en onbebouwd oppervlak in beginsel gelijk is aan of
lager dan de bebouwing in de directe omgeving.
Binnen de uitbreiding van het woningaanbod heeft het huisvesten van de groeiende groep ouderen en starters (jongeren) prioriteit.
Stedenbouwkundig kader Endegeest (2006)
De organisatie Rivierduinen (voorheen Rijngeest Groep en Robert-Fleury Stichting), gebruiker
van de voormalige buitenplaats, werkt aan het opstellen van een meerjarenprogramma voor de
huisvesting van de verschillende onderdelen van haar organisatie. De verplaatsing van enkele
activiteiten van Endegeest naar elders en een versterking van de woonfunctie op Endegeest maken daar deel van uit.
Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

286.13082.00

Beleidskader

10

Uitvloeisel van deze reorganisatie van activiteiten is een bouwprogramma, dat sloop, nieuwbouw en verbouw omvat, alsmede de daarmee gepaard gaande herinrichting van de omgeving
van de gebouwen.
In het stedenbouwkundige kader Endegeest is, naast de uitwerking van het beschermd dorpsgezicht, in randvoorwaarden, uitgangspunten en suggesties ten behoeve van de locatie Endegeest
ook aangegeven op welke wijze de gemeente toetsing van bouwinitiatieven aan het beschermd
dorpsgezicht voornemens is uit te voeren. De belangrijkste vragen die hierbij aan bod komen
zijn:
wat dient behouden te blijven;
welke bebouwing zou, vanuit het beschermd dorpsgezicht, moeten verdwijnen;
welke regie wordt gevoerd bij transformatie (verbouwingen);
waar kan ruimte voor nieuwbouw gevonden worden, en onder welke regie kunnen daarvoor ontwerpen worden opgesteld;
welke regie wordt gevoerd bij (her)inrichting van het terrein.
In hoofdstuk 3 wordt verder op deze ontwikkeling ingegaan.
Milieubeleidsplan 2003-2010 & Milieuagenda 2010
Het algemene kader voor het milieubeleid van de gemeente Oegstgeest is vastgelegd in het
Milieubeleidsplan en de Milieuagenda. Dit beleid kent een directe relatie met de ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld met betrekking tot de doelstellingen voor duurzame inrichting, voor duurzame (steden)bouw alsook voor het klimaat.
Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS) & Regionale
DuBoPlus-Richtlijn
In het RBDS staat het beleid van de gemeente Oegstgeest voor duurzame stedenbouw. Dit instrument is bedoeld om de milieuambities en andere duurzaamheidsaspecten een volwaardige
plaats te geven in de ontwikkeling van ruimtelijke plannen voor gebieden > 1 ha. Duurzaamheid
is hierbij ruim gedefinieerd als 'People, Planet, Profit' (PPP). Dit betekent dat, naast ambities op
het gebied van milieu, ook maatschappelijke, sociale en economische ambities een plek hebben
gekregen in het beleid. Een ambitietabel maakt deel uit van het RBDS.
De gemeente Oegstgeest hanteert als uitgangspunt bij bouwprojecten (woningbouw, utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw voor zowel nieuwbouw als beheer (renovatie)) de Regionaal DuBoPlus Richtlijn 2008 als DuBo-maatlat. De nagestreefde kwaliteit en duurzaamheid
van het project dienen op basis van een overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar
geborgd te worden.
Klimaatprogramma (2008)
In 2008 heeft de gemeente Oegstgeest in samenwerking met de Milieudienst het Plan van aanpak regionaal Klimaatprogramma 2008-2012 Holland Rijnland en Rijnstreek vastgesteld.
Voor het Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek wordt de klimaatambitie van het
kabinet als uitgangspunt genomen. In de CO2-kansenkaart is berekend, dat de kabinetsambitie
een concrete CO2-reductiedoelstelling van 600 kiloton in 2030 voor onze regio betekent.
Dit klimaatbeleid is breed opgezet en bestrijkt onder meer de volgende doelgroepen: 'Woningen'; 'Duurzame energieproductie'; 'Bouwers en projectontwikkelaars' en 'Mobiliteit'. Dit programma kent onder meer een relatie met ruimtelijke ordening, doordat bij ontwikkelingen vanaf
50 woningen de kansen voor CO2-reductie in aanmerking genomen dienen te worden en vanaf
200 woningen een energievisie ontwikkeld dient te worden. Doel hierbij is om te komen tot 18100% reductie van de CO2-uitstoot, afhankelijk van de schaal van de ruimtelijke ontwikkeling.
Terrassenbeleid gemeente Oegstgeest 2005
Het terrassenbeleid gemeente Oegstgeest 2005 is door het college van burgemeester en wethouders op 8 november 2005 gewijzigd vastgesteld en is op 1 januari 2006 in werking getreden. In
het terrassenbeleid zijn beleidsregels opgenomen die betrekking hebben op het plaatsen, uitstraling, situering en openingstijden van terrassen. De beleidsregels uit het terrassenbeleid zijn
van toepassing op het plaatsen van terrassen op de openbare weg, waarbij het niet relevant is of
een terras op eigen terrein of op gemeentegrond is gesitueerd. Als een terras voor klanten bereikbaar is, en dus voor het publiek toegankelijk, dan dient een terrasvergunning aanwezig te
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zijn. Voor terrassen in particuliere tuinen geldt het terrassenbeleid niet. Tevens wordt verwezen
naar de Algemene Plaatselijk Verordening van de gemeente Oegstgeest.

2.4. Conclusie
Voor het plangebied wordt geconcludeerd dat het beleid is gericht op behoud en verbetering van
de kwaliteit van woonwijken (milieu, sociale veiligheid, voorzieningen etc.), met extra aandacht
voor jonge gezinnen, ouderen en starters. Uitbreiding van woningbouw dient op een duurzame
wijze en zoveel mogelijk binnen inbreidingslocaties plaats te vinden. Daarnaast dienen de cultuurhistorische waarden te worden beschermd in verband met de aanwijzing tot beschermd
dorpsgezicht. Op het terrein van Rivierduinen locatie Endegeest wordt een ontwikkeling voorzien waarbij de veranderende functie van de gezondheidszorg en de aanwijzing tot beschermd
dorpsgezicht wordt meegenomen. Uitgangspunt is het preserveren van de cultuurhistorische
waarden voor de toekomst.
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3.1. Inleiding
Op basis van het relevante ruimtelijke beleid op de diverse schaalniveaus en de ruimtelijke en
functionele analyse van het plangebied, zijn de voor het plangebied gewenste ontwikkelingen en
de sectorale bouwstenen voor beleid beschreven. Deze gewenste ontwikkelingen en sectorale
bouwstenen zijn, met inachtneming van het vigerende beleidskader, geïntegreerd tot een samenhangende gebiedsvisie voor het plangebied, die als basis dient voor de bestemmingsregeling
(plankaart en regels).
Voorafgaand aan de beschrijving van de gebiedsvisie, worden de ontstaansgeschiedenis, beeldkwaliteit, de ruimtelijke en functionele bouwstenen samengevat.

3.2. Ontstaansgeschiedenis
Oegstgeest is ontstaan in de vroege middeleeuwen op een noord-zuidgerichte strandwal in het
mondingsgebied van de Oude Rijn. Door die hogere ligging was er al vrij snel bewoning mogelijk. Vanaf 1300 werden ook de strandvlakten in cultuur genomen. In de periode rond 1500 verzandde het mondingsgebied van de Oude Rijn.
De bodem in het gebied is sterk bepaald door de aanwezigheid van de Rijnmonding en bestaat
uit zandwallen en uit kleiveengronden. Het grootste deel van de gemeente Oegstgeest ligt hierdoor ongeveer een halve meter onder NAP.
In 1656 werd de Haarlemmertrekvaart aangelegd met het doel een betere verbinding tussen
Leiden en Den Haag te bewerkstelligen. Dit had tevens een betere ontsluiting van het platteland
tot gevolg. In de 17e en 18e eeuw ontstonden warmoezerijen en diverse verspreide buitenplaatsen
in het gebied.
Uit concurrentieoverwegingen heeft Leiden lang weerstand geboden tegen de groei van Oegstgeest. Nijverheid werd grotendeels verboden en Leiden kocht de heerlijke rechten van Oegstgeest op. Hierdoor bleef Oegstgeest tot het begin van de vorige eeuw vooral een agrarische gemeenschap.
Vanaf het begin van de 19e eeuw is de bevolking van 900 vervijfvoudigd naar bijna 4.500 inwoners in 1910. De aanleg van de tramverbinding van Leiden naar Katwijk in 1881 maakte Oegstgeest tot een forensendorp. In de 20e eeuw is het dorp gestaag gegroeid, met een stevige groei
tussen de jaren 50 en 70 en een lichte daling tussen de jaren 70 en 80.
Aangezien de strandwal de belangrijkste ontstaansbasis is voor Oegstgeest, zijn de belangrijkste
wegen noord-zuidgericht. De Rhijngeesterstraatweg, de Dorpsstraat en de Haarlemmerstraatweg waren in het verleden onderdeel van de verbinding tussen Haarlem en Den Haag en werden
al in een vroeg stadium bestraat. De belangrijkste dwarsverbinding wordt gevormd door de
Rijnsburgerweg (Rijnzichtweg/Geversstraat) die Oegstgeest met Leiden verbindt.
Langs de Rhijngeesterstraatweg ontstonden een groot aantal 'geesten', waaronder Endegeest en
Rhijngeest, genaamd naar de bewoonbare zandgronden tussen de duinen (figuur 3.1). De voormalige buitenplaats Endegeest is een kasteelachtig landhuis daterend uit 1650 (figuur 3.2). Het
is vanaf 1895 in gebruik als psychiatrisch ziekenhuis. Sindsdien zijn er enkele paviljoens en
dokterswoningen toegevoegd aan de voormalige buitenplaats.
Tegenover Endegeest ligt de buitenplaats Rhijngeest met een landschappelijk aangelegd park.
Beide buitenplaatsen waren in de 19 e eeuw eigendom van Jonkheer mr. Daniel Theodoor Gevers
van Endegeest (1793-1877) en zijn sinds 1896 eigendom van de gemeente Leiden. In het begin
van de 20e eeuw is op een deel van de voormalige buitenplaats een herstellingsoord voor psychiatrisch patiënten gesticht, de 'Jelgersmakliniek'. Het psychiatrisch ziekenhuis op Endegeest
en de Jelgersmakliniek zijn belangrijke bronnen van werkgelegenheid geweest in Oegstgeest.
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In de ruimtelijke ontwikkeling van Oegstgeest zijn twee duidelijke kernen te onderscheiden: de
Kerkbuurt en de Leidse Buurt. De bebouwing in de Kerkbuurt concentreerde zich hoofdzakelijk
rondom het 'Groene' kerkje aan weerszijden van de Dorpsweg. Omvangrijker was de ontwikkeling van bebouwing rond de zuidelijker gelegen Leidse Buurt. Belangrijke assen bij de ontwikkeling van de Leidse Buurt waren de Leidsestraatweg, Geversstraat, Terweeweg, Rhijngeesterstraatweg en Endegeesterstraatweg. Rondom de snijdende wegen ontwikkelde zich lintbebouwing langs de verschillende verbindingen.
Het bebouwingspatroon aan de oostzijde van de Leidse Buurt kenmerkt zich vanaf begin 19 e
eeuw door een meer planmatige ontwikkeling door de aanleg van villawijken.
Het Wilhelminapark is het oudste stedelijk villagebied van Oegstgeest en is kort voor de eeuwwisseling ontworpen. Het raadhuis, daterend uit 1899, vormt het middelpunt van het park.

3.3. Ruimtelijke hoofdstructuur
Omgeving plangebied
Oegstgeest ligt in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. De A44 en de spoorlijn
Leiden-Haarlem-Amsterdam zijn op de schaal van het gehele dorp van structurele betekenis als
barrières en grenzen. Van een orde lager zijn de Oude Rijn, het Oegstgeesterkanaal en de Haarlemmertrekvaart van belang. De N444 is een belangrijke ontsluitingsweg die vanaf de A44 parallel loopt aan de Haarlemmertrekvaart en bij de Warmonderhekbrug naar het zuiden afbuigt
om zo'n 800 m verder af te buigen richting het centrum van Leiden. Van structurele betekenis
voor de oost-westrelatie in de omgeving, is de Plesmanlaan in Leiden even buiten het grondgebied van de gemeente Oegstgeest. In Oegstgeest zelf zijn de Rijnsburgerweg, de Geversstraat en
de Rijnzichtweg van een lagere orde belangrijk voor die oost-westrelatie. Deze wegen verbinden
Oegstgeest met Leiden in het oosten en met Rijnsburg in het westen. Verder zijn de Warmonderweg en de Rhijngeesterstraatweg belangrijke noord-zuidverbindingen in het dorp.
Gebiedsdelen
Het plangebied van Wilhelminapark en Geesten ligt in het uiterste zuiden van Oegstgeest en bestaat uit twee gebiedsdelen: het gebied rondom de oude dorpskern met een hogere dichtheid en
een landelijker en open gebied grenzend aan de gemeente Leiden.
De Rijnzichtweg-Geversstraat vormen voor een groot deel de begrenzing aan de noordzijde en
zijn onderdeel van de route tussen Leiden en Rijnsburg. Het binnen het plangebied gelegen deel
van de A44 heeft een belangrijke betekenis als ruimtelijke begrenzing van Wilhelminapark en
Geesten enerzijds en als hoofdontsluitingsweg van Oegstgeest anderzijds. De gemeentegrens
met Leiden vormt de zuidelijke en oostelijke plangrens van het Wilhelminapark en Geesten.
Hoofdstructuur
De ruimtelijke hoofdstructuur van het plangebied bestaat uit de ruimtelijke begrenzing, overgangen, routes en ruimtes die hierna worden beschreven.
Ruimtelijke begrenzing
De A44 in het westen vormt een belangrijke grens zowel van het plangebied als binnen de
hoofdstructuur van Oegstgeest. Deze lineaire structuur vormt een duidelijke grens en barrière
voor het gebied met name als gevolg van de verhoogde ligging op een talud en het intensieve gebruik. Er zijn slechts een gering aantal viaducten die oost-westgerichte verplaatsingen onder de
A44 door mogelijk maken.
De Endegeesterstraatweg en Rhijngeesterstraatweg vormden een belangrijk onderdeel van een
historische verbindingsroute tussen Haarlem en Den Haag. De Endegeesterstraatweg gaat in het
uiterste zuiden van het plangebied over in de op Leids grondgebied gelegen Wassenaarseweg.
Deze weg vormt hiermee de zuidelijke grens van het plangebied. Ook de oostelijke begrenzing
van het plangebied wordt bepaald door het verloop van de gemeentegrens. Het verloop van de
Nachtegaallaan vormt hierbij de scheidende lijn tussen Leiden en Oegstgeest. De Leidsestraatweg, Geversstraat en Rijnzichtweg vormen de noordelijke plangrens.
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In het gebied vormt het verloop van Endegeesterstraatweg/Rhijngeesterstraatweg een belangrijke begrenzing. De weg verdeelde het omliggende gebied in een Endegeestzijde en Rhijnzichtzijde met buitenplaatsen die in belangrijke mate het karakter van het plangebied bepalen.
Routes en ruimtes
In Wilhelminapark en Geesten zijn een aantal routes en ruimtes te onderscheiden die belangrijke onderdelen vormen in de beleving van het plangebied.
De Rhijngeesterstraatweg/Endegeesterstraatweg zijn zowel vanuit historisch als functioneel
oogpunt bezien de belangrijkste route binnen het plangebied. Door het slingerende verloop, het
laanachtige karakter en de sterke afwisseling tussen bebouwing en openheid, is deze route een
belangrijk ruimtelijke element.
Aan weerszijden van deze route liggen de karakteristieke voormalige buitenplaatsen van respectievelijk Rhijngeest aan de west- en Endegeest aan de oostkant. Ook in het meer 'stedelijke' gebied nabij de Geversstraat is de scheidende werking die uitgaat van deze route nog sterk waar te
nemen met name in de bebouwingsstructuur.
De ruimtelijke kwaliteit van het gebied ligt met name verscholen in de diversiteit en het contrast
van de verschillende ruimtes in het plangebied. Deze ruimtes zijn bepalend voor de beleving van
het gebied.
Wilhelminapark en Geesten dankt zijn karakter in hoofdzaak aan de grote schaal van de gebouwen die gesitueerd zijn in een open en overwegend groene ruimte. Deze groene ruimtes rond de
gebouwen vormen een belangrijk element voor het karakter van dit gebied (buitenplaatsen met
entrees en 'cultuurgroen').
In de loop van de tijd is rond de karakteristieke gebouwen nieuwbouw gerealiseerd, waardoor
een deel van die openheid overgegaan is in clustervorming, zoals waar te nemen is rond het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest. De ruimtelijke openheid langs de Endegeesterweg maakt in het
zuidelijk deel plaats voor bebouwing onder meer in de vorm van een solitair woongebied aan de
Dirck van Swietenlaan. Door de verschijningsvorm en de situering van de woningen langs deze
straat vormt dit gebied een sterk zelfstandig ruimtelijk element binnen het plangebied van Wilhelminapark en Geesten.
De openheid en grote schaal van de gebouwen maakt in het noordelijke gedeelte van het plangebied plaats voor een meer dorpse uitstraling. Naast een hogere bebouwingsintensiteit, valt in het
gedeelte aan Wilhelminapark met name de hoge herenhuizen en de centrale pleinruimte op.
Langs de zuidzijde van de Rijnzichtweg ten westen van de Van Assendelfstraat is de bebouwing
kleinschaliger van aard en veelal geschakeld.
Knopen, oriëntatiepunten en zichtlijnen
De kruising tussen de Endegeesterstraatweg/Rhijngeesterstraatweg en de Rijnzichtweg/Geversstraat is het belangrijkste knoop- en entreepunt van het gebied. Dit punt vormde van oudsher
een belangrijke schakel in de relatie tussen Rijnsburg, Oegstgeest en Leiden.
Belangrijk in de oriëntatie van het gebied is het laanvormige karakter van de Endegeesterstraatweg/Rhijngeesterstraatweg waarlangs open ruimtes en karakteristieke ensembles van gebouwen, waaronder het gemeentehuis en het hotel/restaurant Het Witte Huis, elkaar afwisselen.
Zichtlijnen zijn met name te herkennen vanuit de Endegeesterstraatweg/Rhijngeesterstraatweg.
Vanaf deze weg is telkens met een wisselend perspectief het gebied waar te nemen, dan weer
met lange zichtlijnen het open gebied in en dan weer met een beperkter zicht op een karakteristiek ensemble van gebouwen aan de weg. In het zuidelijk deel van het plangebied vormt de
openheid van het landschap en met name het zicht op de voormalige buitenplaats een belangrijke element in het gebied.
Gebieden
Zoals hiervoor aangegeven zijn er in Wilhelminapark en Geesten twee gebiedsdelen te onderscheiden. Een open en meer landelijk deel in het zuiden, een meer gesloten en intensiever bebouwd deel in aansluiting op de dorpskern. Onderstaand zullen de verschillende gebiedsdelen
nader beschreven worden.
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1.

De parkachtige 'setting' en de clusterachtige bebouwing zijn de eigenschappen die het karakter van de voormalige buitenplaatsen Rhijngeest en Endegeest het beste omschrijft.
De Rhijngeestzijde valt in het noorden direct op door het karakteristieke gemeentehuis en
de parkachtige setting van het gebied. Het gebied rond de nieuwbouw langs de Dirck van
Swietenlaan steekt echter sterk af tegen de bestaande situatie, vooral qua architectuur,
waarmee het karakteristieke gebied een onwenselijk aanzicht gegeven wordt. Rondom het
psychiatrisch kinderziekenhuis zijn de gebouwen wat kleiner van schaal en is het gebied
dichter bebouwd.
De Endegeestzijde is met name aan de noord- en oostzijde open en groen. Rondom het psychiatrisch ziekenhuis springen er een aantal gebouwen uit wat massaliteit betreft, waarbij
tevens sprake is van duidelijke clustervorming. Verder zuidelijk ligt een duidelijk in het periferie gelegen gebiedsdeel met verschillende gebouwen en functies met een weinig geordende en hiërarchische structuur.

2.

Het tweede deelgebied sluit nauw aan op het karakter van de dorpskern van Oegstgeest.
Het straatbeeld wordt dan ook bepaald door gesloten gevelfronten, geschakelde woningen
en een kleinere bebouwingsschaal. Daarbij kenmerkt het gebied rondom het Wilhelminapark zich door representatieve herenhuizen met een zorgvuldige detaillering en pleinachtige ruimtes.
Ten westen van de Rhijngeesterstraatweg zorgen eengezinsrijenwoningen, waarbij per
pand is uitgebreid en opgekapt, voor een sterk individuele en dorpse uitstraling.

3.4. Beeldkwaliteit
De kwaliteit van een gebied kan gerelateerd worden aan de waardering voor de bebouwing en
voor de inrichting van de openbare ruimte. Door het opnemen van nadere regels voor beeldbepalende elementen is het handhaven van structurele elementen gewaarborgd. Beeldbepalende
elementen zijn wanden en of onbebouwde ruimtes langs een aantal structurerende elementen
waarvan beeldkwaliteit en karakter bepalend zijn voor de herkenbaarheid van een gebied.
Het plangebied laat een aantal tegenstellingen zien, met name in het open gebied waar zeer karakteristieke gebouwen naast architectonische zeer onzorgvuldige gebouwen voorkomen. Het
gebied grijpt terug op een sterk historische achtergrond beginnend bij de vorming van 'geesten'
in de vroege middeleeuwen en het cultiveren van de strandwallen.
De verbindingswegen die vanuit de historie bezien een belangrijke functie hebben, vertonen een
zeer karakteristiek bebouwingspatroon. Er wordt dan ook naar gestreefd deze karakteristieke
beeldbepalende elementen te beschermen door ze in het juridische kader van een 'beschermd
dorpsgezicht' te vatten.
De relatieve nieuwbouw langs de Dirck van Swietenlaan steekt scherp af tegen de bestaande
structuur van Wilhelminapark door de verdichting langs een lint, het introverte karakter waardoor de karakteristieke open ruimtes nauwelijks te ervaren zijn en het gebruik van lichte en
glimmende baksteen.
De bebouwing aan de dorpskern Rhijngeestzijde is van een kleinere schaal met zogenaamde arbeiderswoningen. Aan de Endegeestzijde hebben de woningen een veel statiger karakter en zijn
de straten ook ruimer van opzet.

3.5. Functionele structuur
De meest voorkomende functie in het plangebied naast het wonen is de maatschappelijke functie. Daarnaast zijn enkele andere functies waaronder enkele bedrijfsmatige activiteiten aanwezig.
Maatschappelijke voorzieningen
Van oudsher hebben de zorginstellingen een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van
Oegstgeest en van het plangebied in het bijzonder. De voormalige buitenplaats Endegeest is al
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sedert het eind van de 19e eeuw in gebruik door het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest en vormt
nog steeds het decor van verspreid liggende klinieken en paviljoens.
De belangrijkste maatschappelijke voorzieningen die zich gevestigd hebben op de buitenplaats
van Rhijngeest zijn de Jelgersmakliniek, het gemeentehuis van Oegstgeest, de Stichting Centrum '45, de Keerkring en Opleidingscentrum Endegeest.
In het noordelijk gedeelte van Wilhelminapark en Geesten zijn een tweetal tandartsenpraktijken
te vinden, een vestiging van de GGD Zuid-Holland Noord en twee kinderopvangvoorzieningen.
Ten zuiden van de Dirck van Swietenlaan ligt een cluster van een aantal maatschappelijke voorzieningen. Daartoe behoren de Prof. Dr. Leo Kannerschool en het kinderpsychiatrisch centrum
Curium.
Bedrijven en dienstverlening
De meeste bedrijfsmatige activiteiten concentreren zich met name in het noordelijke gedeelte
van Wilhelminapark en Geesten, te weten aan de Geversstraat en de Rhijngeesterstraatweg.
Detailhandel
Langs de Geversstraat zijn enkele winkels met daarboven woningen te vinden. Daarnaast is er
een bloemenkiosk gevestigd langs de Geversstraat ter hoogte van de Endegeesterlaan.

3.6. Ontwikkelingen
In deze paragraaf wordt ingegaan op de ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied. In het bestemmingsplan zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen:
Rivierduinen locatie Endegeest;
Het Witte Huis, Wilhelminapark 33;
Oude Rijnzichtweg 11-13;
Bloemenkiosk Corinda, Geverstraat.
Rivierduinen locatie Endegeest
In het stedenbouwkundig kader Endegeest1) zijn de randvoorwaarden vastgelegd voor de (vervangende) nieuwbouw op het terrein van Rivierduinen, locatie Endegeest. De behoefte voor deze
nieuwbouw is opgenomen in het Lange termijn huisvestingsplan 2005-20202). Het Lange termijn huisvestingsplan gaat uit van regionale spreiding en 'genormaliseerde' locatie van basisfuncties, waar gewenst bij algemene voorzieningen, zieken- of verpleeghuizen. Gestreefd wordt
naar een afname van het bebouwd oppervlak. De totaal voorgenomen sloop bedraagt 17.500 m².
In het stedenbouwkundig kader worden in de randvoorwaarden een aantal harde eisen gesteld
waaraan het bouwprogramma moet voldoen.
Behoud
Het monument Kasteel Endegeest wordt beschermd op grond van de bepalingen in het bestemmingsplan en de Monumentenwet. Daarnaast is een aantal beeldbepalende gebouwen behoudenswaardig. Behalve het Kasteel zijn dat (de nummers verwijzen naar de gebouwnummering van Endegeest):
kantine (1930, gebouw 722) (zonder de latere uitbreiding 727 en 723);
opleidingscentrum (1930, gebouw 715);
receptiegebouw (1930, gebouw 721);
dienstencentrum (1897, gebouw 710);
rekencentrum (1897, gebouw 711) (zonder de latere uitbreiding 712);
technische dienst (1943, gebouw 724);
weidepaviljoen (1916, gebouw 714);
kruispunt (1930, gebouw 720);
trafostation 1 (gebouw 736);
tennispaviljoen (onbekend, gebouw bij tennisbaan 766, niet op de Waarderingskaart).

1) Stedenbouwkundig kader Endegeest op basis van het beschermd gezicht Wilhelminapark en Geesten, RBOI
Rotterdam bv, rapportnr. 286.11915.00, Rotterdam: april 2006.
2) Lange termijn huisvestingsplan 2005-2020 met realiseringsplan per jaar, Rivierduinen, 7 september 2005.
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Van de nog aanwezige tuinelementen zijn de volgende te behouden:
de hoofdas van het kasteel als betreedbare, onbeplante en onbebouwde ruimte3);
de visuele openheid aan de zuidzijde van het kasteel;
de grote oude bomen;
het bos aan de noordzijde van de voormalige buitenplaats;
de (incomplete) gracht rondom het kasteel;
het 'Grand Canal' aan de oostzijde van het kasteel (de oostelijke grenssloot van de oudste
aanleg);
de waterloop aan de westzijde van het kasteel (de transformatie van de westelijke grens van
de formele tuinaanleg);
de 'waterslinger' door de voormalige buitenplaats, waarvan de vijver aan de zuidzijde van
het kasteel deel uitmaakt.
Landschappelijke hoofdstructuur
Randvoorwaarde bij ingrepen (bebouwing, beplanting) is dat de landschappelijke driedeling in
bos (noordwest), park (middendeel) en 'bebouwd weiland' (zuidwesten) in stand blijft.
Constante factor in de ontwikkeling van de voormalige buitenplaats en later het ziekenhuis Endegeest, is een landschappelijke driedeling, gevormd door:
bos aan de noordzijde en direct ten oosten van het kasteel;
een parkachtig gebied in het midden van de voormalige buitenplaats, met van de oude kavelstructuur afwijkende 'eigen' begrenzing;
een naar de oude boerenverkaveling geordend gebied aan de zuidwestzijde van de voormalige buitenplaats.
De as van Endegeest
De as van Endegeest is een verzameling van punten vanwaar de architectuur van het gebouwenensemble van het kasteel steeds op een andere wijze een compositie vormt. De mogelijkheid om
dit (ontworpen) effect te beleven wordt gewaarborgd door:
de mogelijkheid om de punten op deze as te betreden;
de afwezigheid van afscherming van het beeld, dan wel de aanwezigheid van schermen die
deel uitmaken van deze (wisseling van) compositie.
Het gebied wordt ingedeeld in drie verschillende zones met elk hun eigen karakter dat past bij
de gesitueerde functies (figuur 3.4).
De zuidwestelijke 'woonwijk'
In het zuidelijke deel van het terrein is sprake van een dorpse setting die verder wordt verdicht.
De bebouwing zal een woonwijk vormen met straten, hoven, huizen en voorzieningengebouwen
waarbij bijzondere aandacht is voor aanleunwoningen en/of groepswoningen. De bestaande bebouwing verdwijnt op termijn geheel. De gebouwen dienen georiënteerd te zijn op de oude verkavelingsrichtingen.
Landgoed
In dit gebied rondom het kasteel Endegeest bevindt zich op dit moment een groot deel van centrale voorzieningen: staf- en bestuursfuncties, facilitaire en recreatieve functies. Dit deel van
Endegeest krijgt een open karakter. Bestaande gebouwen worden gesloopt, behalve het Weidepaviljoen. Er is na sloop nog ruimte over voor een voorzieningengebouw met een maximaal bebouwd oppervlak van ten hoogste 1.000 m². Het voorzieningengebouw wordt echter maar
500 m².
Bosgoed
Het noordelijke deel van Endegeest bestaat voor het grootste gedeelte uit bos met daarin meer
afgezonderde paviljoens. In deze open plekken kunnen nieuwe gebouwen worden ingepland
waarbij het bos de overhand houdt.
Voor de locatie van Rivierduinen geldt dat de bestemmingsregeling afwijkt van het vigerende
plan. Op de bestaande locaties en op locaties waar nieuwbouw plaatsvindt, is op de plankaart de
3)

De strekking hiervan is het behoud van de mogelijkheid om op deze as de tafereeltransformaties waar te nemen,
waarop de architectuur van kasteel en voorgebouw is ontworpen. Behoud van de hoofdas betekent niet: opnemen
van de hoofdas in een nieuwe inrichting, maar sluit dat evenmin uit.
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bestemming Maatschappelijk opgenomen. Op locaties waar gebouwen worden gesloopt en geen
bebouwing terugkomt, is de bestemming Groen opgenomen.
Witte Huis
Het Witte Huis ligt aan het Wilhelminapark 33 op de hoek van de wegen Wilhelminapark, Endegeesterstraatweg en Endegeesterlaan. Het Witte Huis ligt daarmee direct aan de rand van de
parkgebieden van de buitenplaatsen van het kasteel 'Endegeest' en 'Rijngeest' naar de villabuurt
van het Wilhelminapark. De twee buitenplaatsen liggen direct ten zuiden en ten westen van Het
Witte Huis; de villabuurt aan de noord- en oostzijde. Het bebouwingsbeeld van het noordelijk
van Het Witte Huis gelegen deel van de Endegeesterstraatweg bestaat voornamelijk uit vrijstaande en uit twee en drie aan elkaar geschakelde villa's en woonhuizen. Aan de oostzijde van
Het Witte Huis wordt het bebouwingsbeeld bepaald door omvangrijke vrijstaande en twee aaneengeschakelde panden die georiënteerd zijn op de woonstraat Wilhelminapark. De achtertuinen van deze panden grenzen daardoor aan de noordzijde van de Endegeesterlaan. Schuin aan
de 'achterzijde' (noordoostzijde) van Het Witte Huis staat het voormalige aan het eind van de
19e eeuw gebouwde raadhuis aan de overzijde van het Wilhelminapark.
Het complex van Het Witte Huis bestaat uit twee historische gebouwen die met elkaar verbonden zijn door middel van een glazen hoofdentree met een glazen lifthuis en (op verdiepingsniveau gelegen) pantry's. De hoofdentree bevindt zich echter niet aan de noordzijde aan de zijde
van het Wilhelminapark, maar aan de zuidzijde bij de Endegeesterlaan. Hierdoor bevindt de
hoofdentree zich weliswaar aan de zijde van de buitenplaats Endegeest, maar tevens aan de achterzijde van de villabuurt.
Het pand van hotel/restaurant Het Witte Huis aan Wilhelminapark 33 wordt afgebroken. Na
voltooiing van het bouwplan biedt Het Witte Huis plaats aan privékamers, een dagverblijf, kantoorruimte, grand café en bergingen.
Op dezelfde plaats komt dus ongeveer in hetzelfde bouwvolume een gebouw voor de huisvesting
van bejaarden die verzorging nodig hebben (particulier verzorgingshuis) met daarbij een beperkte horecafunctie. De monumentencommissie heeft een positief advies afgegeven aan het
bouwplan. In het bestemmingsplan is voor Het Witte Huis de bestemming Maatschappelijk opgenomen. In de serre van het pand is tevens horeca toegestaan.
Oude Rijnzichtweg 11-13
Voor de locatie Oude Rijnzichtweg 11-13 is een bouwplan in ontwikkeling voor realisatie van
twee woningen. Het vigerende bestemmingsplan Centrum stond de bouw van deze woningen al
toe. Deze locatie wordt beschouwd als een ontwikkeling, vanwege het feit dat de diepte van aanen uitbouwen in afwijking van de gebruikelijke erfbebouwingsregels ten hoogste 6 m mag bedragen. De ontwikkeling is daarmee rechtstreeks toegelaten.
Bloemenkiosk Corinda
De locatie ligt direct ten zuidwesten van de aansluiting van de Endegeesterlaan op de Geversstraat en daarmee in de noordoosthoek van het landgoed van kasteel Endegeest. Het bouwplan
dient ter vervanging van een bestaande, eenvoudige bloemenkiosk. Deze kiosk bestaat uit een
eenvoudig deels uit dichte wanden en deels uit glazen wanden bestaand gebouwtje in één
bouwlaag onder plat dak. De kiosk is verder uitgebreid door middel van een uitbouw en met een
door schermen begrensde en door luifeldoek overdekte voorruimte. In de directe nabijheid van
de kiosk bevinden zich twee kleine nutsgebouwtjes. De verkoopproducten worden echter ook
uitgestald buiten het door schermen en luifeldoek begrensde terrein. De uitstraling van de kiosk
op deze plaats direct aan de rand van het dorpsgebied van Oegstgeest laat duidelijk te wensen
over. Er is sprake van een gedateerd en rommelig bebouwingsbeeld (het hoofdgebouw met aangebouwd bijgebouw en de schermen met luifeldoek), een vergaande uitstalling in de openlucht.
Het weinig aantrekkelijke beeld wordt versterkt door de directe nabijheid van twee nutsgebouwtjes en de gecompliceerde inrichting van de openbare ruimte (verharding, verkeerstekens
en straatlantaarn).
Het nieuwe bouwplan bestaat uit een bijna vierkantig hoofdgebouw onder een laag puntdak met
aan de zuidzijde een plat afgedekte aanbouw. De aanbouw bevat een koelcel en een toilet. De
goot- en nokhoogte van het hoofdgebouw bedragen circa 3 respectievelijk 4 m. De naar de openbare weg gekeerde noord- en oostgevel bestaan bijna geheel uit glas. De andere gevels zijn dicht
en door middel van een wand verlengd in noordelijke en oostelijke richting. Daarbij sluit de
oostwaarts verlengde wand met behulp van een poort aan bij het naastgelegen nutsgebouw. De
aanbouw heeft een bouwhoogte van maximaal 2,5 m. Het bouwplan draagt bij aan een sterke
verbetering van de uitstraling van de huidige hoek van de Endegeesterlaan-Geversstraat.
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De ontwikkeling is in het bestemmingsplan meegenomen, waarbij het bestemmingsvlak van
Detailhandel iets is uitgebreid ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan.

3.7. Verkeer
Ontsluiting autoverkeer
De ontwikkelingen binnen het plangebied worden primair ontsloten op de gebiedsontsluitingswegen de Endegeesterstraatweg, de Rhijngeesterstraatweg en de Geversstraat. De Rhijngeesterstraatweg en de Geversstraat sluiten in het noorden van het plangebied via de Rijnzichtweg aan
op de rijksweg A44 (Den Haag-Amsterdam). In zuidelijke richting kan via de Geversstraat overgaand in de Leidsestraatweg en de Rijnsburgerweg het centrum van Leiden worden bereikt. De
Endegeesterstraatweg gaat in zuidelijke richting over op de Wassenaarseweg, alwaar de Universiteit Leiden en het Bio Science Park en de Rijnsburgerweg worden ontsloten. Via de Rijnsburgerweg en de Plesmanlaan (deels N206) is tevens de rijksweg A44 bereikbaar. Binnen het plangebied zijn de Endegeesterstraatweg, de Rhijngeesterstraatweg, de Geversstraat en de Rijnzichtweg conform Duurzaam Veilig ingericht als gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde
kom. Op deze wegen geldt een maximumsnelheid van 50 km/h. De zijwegen, Wilhelminapark
en Oude Rijnzichtweg waaraan (deels van) de ontwikkeling zijn gelegen ontsluiten de ontwikkelingen met de gebiedsontsluitingswegen. Deze wegen in het plangebied zijn ingericht als erftoegangswegen conform Duurzaam Veilig met een maximumsnelheid van 30 km/h.
Langzaam verkeer
Het fietsverkeer binnen het plangebied wordt conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig, gemengd met het autoverkeer afgewikkeld. Voor gebiedsontsluitingswegen zijn vrijliggende fietspaden of fietsstroken gewenst. Van de gebiedsontsluitingswegen hebben de Rijnzichtweg, de
Endegeesterstraatweg en een deel van de Rhijngeesterstraatweg vrijliggende fietspaden. De Geversstraat is voorzien van fietsstroken. Binnen het plangebied vormen de Rijnzichtweg en Geversstraat belangrijke fietsroutes tussen Rijnsburg, Oegstgeest en Leiden en is de Rhijngeesterstraatweg (in noordelijke richting) van belang voor de verbinding met het centrum van Oegstgeest. De ontsluiting voor het langzaam verkeer is dan ook goed te noemen.
Openbaar vervoer
In de nabijheid van locatie Oude Rijnzichtweg zijn twee bushaltes gesitueerd op circa 150 m.
Voor de locatie het Witte Huis ligt eenzelfde bushalte op 200 m. Eveneens is een bushalte op
300 m gelegen aan de Geversstraat. Deze haltes worden bediend door busdiensten die NieuwVennep en Haarlem via Hillegom met Leiden-Centraal verbinden. Beide busdiensten verbinden
de locatie binnen 15 minuten met treinstation Leiden-Centraal alwaar op het landelijke spoornetwerk kan worden overgestapt. Ook is het mogelijk middels de laatstgenoemde bushalte op te
stappen op busdiensten die het centrum van Noordwijk en Katwijk met Leiden verbinden. De
frequentie van de busdiensten bedraagt 2x per uur per richting. De ontsluiting per openbaar
vervoer is derhalve goed.
Parkeren
Witte huis
Op de locatie Witte Huis wordt een particulier verzorgingshuis met in principe 25 wooneenheden gerealiseerd. Voor de wooneenheden zal conform CROW-normen (publicatie 182) van 0,6
parkeerplaatsen per woning worden uitgegaan. Naast de wooneenheden wordt mogelijk op de
begane grond ook een restaurant/grand café gerealiseerd. Deze horecavoorziening krijgt een
brutovloeroppervlakte (bvo) van 191 m2. Indien deze functie wordt opgenomen in onderhavig
bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met 13 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo.
Indien geen restaurant/grand café wordt opgenomen in onderhavig bestemmingsplan worden
5 extra wooneenheden gerealiseerd. Het aantal benodigde parkplaatsen zal worden getoetst bij
de aanvraag bouwvergunning.
Oude Rijnzichtweg 11/13
Ook voor twee nieuwe woningen aan de Oude Rijnzichtweg dienen parkeerplaatsen te worden
gerealiseerd. Uitgaande van een rijwoning is voor deze woningen een parkeernorm voor woningen in het goedkope segment gehanteerd. Voor de parkeervoorziening voor de twee nieuwe woningen dient conform de CROW, publicatie 182 te worden uitgegaan van 1,3 parkeerplaatsen per
woning.
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Verkeersgeneratie
Op basis van rapportage Advies bestemmingsplan Wilhelminapark Oegstgeest (Milieudienst
West-Holland, 2009), levert de ontwikkeling aan Rivierduinen 360 extra voertuigbewegingen
per etmaal op.
Voor het toekomstige particulier verzorgingshuis 'Het Witte Huis' is in deze rapportage aangenomen, dat verkeersgeneratie gelijk blijft. Er wordt geen extra verkeer toegekend aan het wegennetwerk ten gevolge van de herbestemming van dit pand.
Per saldo bedraagt de totale verkeersgeneratie van deze en andere nieuwe ontwikkelingen in de
omgeving circa 484 mvt/etmaal. Voor de afwikkeling van dit extra verkeer is uitgegaan van een
worstcasescenario, zoals in de rapportage van de Milieudienst West-Holland. Het totale extra
verkeer ten gevolge van de ontwikkeling is toegedeeld aan alle wegen rondom de ontwikkelingen.
Verkeersgegevens
De verkeersgegevens die ten grondslag liggen aan het onderzoek met betrekking tot wegverkeerslawaai zijn opgenomen in bijlage 8. De verkeersintensiteiten voor de verschillende wegen
zijn afkomstig uit de RVMK Holland Rijnland 2020 aangeleverd door de Milieudienst WestHolland, met uitzondering van de rijksweg A44 en de Endegeesterstraatweg. De verkeersintensiteiten voor rijksweg A44 2005 en 2020 zijn afkomstig uit de RVMK Holland Rijnland (Goudappel Coffeng, 2008). De gegevens voor de Endegeesterstraatweg zijn afkomstig uit rapportage
Peutz (rapportnummer Z788-2, datum 11 juli 2008). Omdat geen gegevens bekend zijn over de
30 km/h-wegen (Wilhelminapark, Oude Rijnzichtweg en Deutzstraat), is hier een aanname gedaan betreffende intensiteiten. Voor de berekening van de jaren 2009 en 2010 is de verkeersintensiteit uit de RVMK Holland Rijnland 2005 en een autonome verkeersgroei van 1,5% per jaar
aangehouden.
De verkeersintensiteiten van de rijksweg A44 voor de jaren 2009 en 2010 zijn op basis van een
autonome groei van 2% per jaar geëxtrapoleerd.
Voor de genoemde wegen is uitgegaan van de weekdagintensiteiten. De voertuigverdeling van de
diverse wegen zijn afkomstig uit de RVMK Holland Rijnland (zie bijlage 8, tabel B8.2). Voor het
Wilhelminapark, Oude Rijnzichtweg en Deutzstraat met een maximum 30 km/h is een standaard voertuigverdeling voor buurtverzamelweg aangehouden (zie bijlage 8, tabel B8.4). Daarnaast vormen de wegdekverharding en de snelheden essentiële invoerparameters voor SRM I.
Deze parameters zijn eveneens afkomstig uit de RVMK.
Conclusie
De ontsluiting van de ontwikkelingslocatie voor het gemotoriseerde verkeer, het langzaam verkeer en het openbaar vervoer is goed te noemen. Ook de verkeersveiligheid rond de locatie is
voldoende gewaarborgd. Het extra verkeer ten gevolge van de ontwikkeling bedraagt circa
484 mvt/etmaal. De verkeersafwikkeling blijft voldoende gewaarborgd als het verkeer zich zal
afwikkelen over de wegen rondom de locatie. Het aspect verkeer staat de uitvoering van dit plan
dan ook niet in de weg. Bij de inrichting van de parkeervoorzieningen op eigen ofwel openbaar
terrein, dient rekening te worden gehouden met de verwachte parkeerbehoeften. Om de parkeervraag te kunnen opvangen is het noodzakelijk dat het parkeeraanbod voldoet aan de in dit
rapport voorgeschreven parkeernormen.
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4. Onderzoek
4.1. Verkeerslawaai

Toetsingskader
Normstelling
Langs alle wegen met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven bevinden zich op
grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidshinder vanwege de
weg getoetst moet worden. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen- of buitenstedelijke ligging. Op basis van jurisprudentie dient in het kader
van een goede ruimtelijke ordening ook bij 30 km/h-wegen de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting te worden onderbouwd.
De geluidshinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-eveningnight). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.
Nieuwe situaties
De geluidsbelasting aan de gevels van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen (waaronder
woningen) mag in principe niet meer bedragen dan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB. Indien
de gevelbelasting hoger is dan deze voorkeursgrenswaarde en geluidsreducerende maatregelen
onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, kan aan het college
van burgemeester en wethouders een verzoek worden gedaan tot vaststelling van een hogere
waarde. Hierbij mag de gevelbelasting de uiterste grenswaarde echter niet overschrijden. De uiterste grenswaarde van nieuwe woningen binnen de bebouwde kom langs een bestaande weg
bedraagt volgens de Wgh 63 dB. De gemeente Oegstgeest heeft zich echter aangesloten bij het
regionale geluidsbeleid van de milieudienst West-Holland dat is vastgelegd in de beleidsnotitie
'Richtlijnen voor het vaststellen van hogere grenswaarden in het kader van de decentralisatie
van de hogere grenswaardenprocedure Wet geluidhinder' d.d. 15 maart 2007. Op basis van het
beleid geldt dat ten aanzien van de nieuwe woningen alleen een hogere waarde dan 53 dB kan
worden vastgesteld als voldoende verzekerd wordt dat de verblijfsruimten en ten minste één van
de tot de woning behorende buitenruimte niet aan de meest geluidsbelaste gevel worden gesitueerd. Bij uitzondering kan een hogere waarde dan 58 dB worden vastgesteld. Hiervoor is dan
wel een uitgebreidere motivatie noodzakelijk. De hogere waarde dient in die situatie niet meer te
bedragen dan 63 dB.
30 km/h-wegen
De Wet geluidhinder kent geen geluidsnormen voor 30 km/h-wegen. Een verzoek tot vaststelling van hogere grenswaarden is voor deze geluidsbron daarom niet mogelijk. Ter onderbouwing
van de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting, wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wet geluidhinder hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de eerder vermelde voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde
uit de Wgh als referentiekader gehanteerd.
Onderzoek
De ontwikkelingen binnen het plangebied zijn gelegen op verschillende locaties. Afhankelijk van
het snelheidsregime, het aantal rijstroken en de ligging van een weg, liggen de locaties binnen de
geluidszone van bepaalde wegen. In de onderstaande tabel is uiteengezet binnen welke geluidszones van een weg de drie locaties zijn gelegen. Voor de locatie Rivierduinen wordt verwezen
naar de rapportage Z 788-2, d.d. 11 juli 2008 van Peutz B.V.
Tabel 4.1 Ligging locatie per geluidszone wegen
locatie
Witte Huis

auto(snel)wegen

Oude Rijnzichtweg

Rijksweg A44
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Rijksweg A44 kent 2x2 rijstroken en een buitenstedelijke ligging. De geluidszone voor deze autosnelweg betreft 400 m. Gezien deze afstand valt enkel de locatie Oude Rijnzichtweg binnen de
geluidszone van rijksweg A44. De wegen met een maximumsnelheid van 50 km/h hebben een
geluidszone van 200 m, uitgaande van twee rijstroken en een binnenstedelijke ligging. De wegen
met een maximumsnelheid van 30 km/h, zijn vanwege dit snelheidsregime niet gezoneerd. Op
basis van jurisprudentie voor 30 km/h-wegen, zijn ook berekeningen voor deze wegen uitgevoerd om de aanvaardbaarheid van het geluidsniveau te kunnen beoordelen.
Rekenmethodiek en invoergegevens
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode II (SRM II) conform
het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar
de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op het wegennet in de nabijheid van de ontwikkelingen. Het onderzoek is uitgevoerd met het softwareprogramma Geomilieu (versie 1.30). De
berekeningen zijn opgenomen in bijlage 7. Voor de berekeningen zijn voor de betreffende wegen
uitgegaan van de verkeersgegevens zoals weergegeven in bijlage 8.
Resultaten gezoneerde wegen
De maximale geluidsbelastingen ten gevolge van het verkeer op de gezoneerde wegen in de nabijheid van de verschillende ontwikkelingen zijn weergegeven in tabel 4.2.
Tabel 4.2 Resultaten akoestisch onderzoek gezoneerde wegen
locatie
Witte Huis
Oude Rijnzichtweg 11/13

bron (ten gevolge van verkeer op)
Rhijngeesterstraatweg / Endegeesterstraatweg
Rhijngeesterstraatweg
Geversstraat / Rijnzichtweg
Rijksweg A44

maximale geluidsbelasting:
58 dB
46 dB
45 dB
41 dB

Witte Huis
Op deze locatie zal een particulier verzorgingshuis komen. Uit de berekeningen blijkt dat de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB aan de gevels van de nieuwe woningen overschreden zal worden. De uiterste grenswaarde van 58 dB wordt echter niet overschreden.
Oude Rijnzichtweg 11/13
Op deze locatie zullen twee nieuwe woningen worden gerealiseerd. Uit de berekeningen blijkt
dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden zal worden. Op deze locatie is dan
ook sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.
Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting
De geluidsbelasting aan de gevel van het Witte Huis overschrijdt ten gevolge van het verkeer op
de Rhijngeesterstraatweg/Endegeesterstraatweg de voorkeursgrenswaarde. De uiterste grenswaarde wordt echter niet overschreden.
De geluidsbelastingen kunnen worden gereduceerd door maatregelen aan de bron of in het
overdrachtsgebied. Er is een aantal maatregelen aan de bron denkbaar. De eerste mogelijkheid
is het beperken van de verkeersomvang, de snelheid of wijziging van de samenstelling van het
verkeer. Een snelheidsverlaging is voor de Rhijngeester- en de Endegeesterstraatweg niet mogelijk omdat deze wegen een gebiedsontsluitende functie hebben binnen de hoofdontsluitingstructuur van Oegstgeest.
Een andere maatregel aan de bron is het toepassen van geluidsreducerend asfalt op de Rhijn/Endegeesterstraatweg en het aanbrengen van SMA op de rotonde. De maximale geluidsbelasting op de locatie het Witte Huis zal 53 dB bedragen. De voorkeursgrenswaarde wordt echter
nog steeds overschreden.
Maatregelen in het overdrachtsgebied in de vorm van geluidsafschermende voorzieningen
(scherm of wal) stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard. Dergelijke geluidsafschermende voorzieningen zijn in binnenstedelijk gebied vrijwel niet stedenbouwkundig
inpasbaar. Bovendien zijn de geluidsafschermende voorzieningen onvoldoende doeltreffend,
doordat de geluidsafschermende voorziening dient te worden onderbroken ter plaatse van de
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aanliggende wegen wordt het effect van de afscherming voor een belangrijk deel teniet gedaan.
Ook stuit een geluidsafschermende voorziening op overwegende bezwaren van financiële aard.
Resultaten niet-gezoneerde wegen (30 km/h)
Uit de berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting aan de gevel van de ontwikkelingen de voorkeurgrenswaarde van 48 dB, zoals die geldt voor gezoneerde wegen, wordt overschreden. Ten
gevolge van het verkeer op de Endegeesterlaan wordt deze voorkeursgrenswaarde echter niet
overschreden. In geen geval wordt de uiterste grenswaarde, zoals die zou gelden bij gezoneerde
wegen, overschreden. De maximale geluidsbelasting aan de gevel van de ontwikkelingen als gevolg van het verkeer op de niet-gezoneerde wegen zijn opgenomen in tabel 4.3.
Tabel 4.3 Resultaten akoestisch onderzoek niet-gezoneerde wegen
locatie
Witte Huis
Oude Rijnzichtweg 11/13

bron (ten gevolge van
verkeer op)
Wilhelminapark
Endegeesterlaan
Oude Rijnzichtweg

maximale geluidsbelasting
50 dB
48 dB
52 dB

Gelet op de beperkte overschrijdingen en het niet overschrijden van de uiterste grenswaarde,
kan worden gesteld dat sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.
Cumulatie
In de Wgh is aangegeven dat bij de besluitvorming rond hogere grenswaarden ook cumulatie in
acht dient te worden genomen. Om die reden is de cumulatie van de geluidsbelasting als gevolg
van alle wegen binnen het plangebied inzichtelijk gemaakt.
Conform de regels voor cumulatie zijn de volgens artikel 110g Wgh toegestane correcties niet
toegepast. De weergegeven geluidswaarden liggen daardoor 5 dB hoger dan de eerder gepresenteerde waarden.
De maximale gecumuleerde geluidsbelasting op de locatie het Witte huis bedraagt 64 dB.
Indien de gemeente besluit het wegdek van de Rhijngeesterstraatweg, Geversstraat en de rotonde te vervangen door een geluidsreducerend asfalt, bedraagt de maximale gecumuleerde geluidsbelasting 59 dB aan de gevels van de woningen op de locatie het Witte huis.
Geconcludeerd kan worden dat de gecumuleerde geluidsbelasting nergens leidt tot een onaanvaardbare toename. Derhalve kan worden gesteld dat de gecumuleerde geluidsbelasting het
verlenen van hogere grenswaarden niet in de weg staat.
Conclusie
Op basis van het akoestisch onderzoek kan voor de verschillende locaties het volgende worden
geconcludeerd
Witte Huis
Ten gevolge van het verkeer op de 30 km/h-wegen is sprake van een aanvaardbaar akoestisch
klimaat op de locatie. Ten gevolge van het verkeer op de Rhijngeesterstraatweg/Endegeesterstraatweg bedraagt de hoogste geluidsbelasting 58 dB aan de gevels van het particulier verzorgingshuis. Hierbij wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden, de uiterste grenswaarde van
58 dB echter niet. Als de gemeente besluit het wegdek van de Rhijngeesterstraatweg te vervangen door geluidsreducerend asfalt, zal de maximale geluidsbelasting 53 dB bedragen.
In beide situaties dienen hogere grenswaarden vastgesteld te worden. Het aantal woningen
waarvoor een hogere waarde vastgesteld dient te worden en de hoogte van de waarde is afhankelijk van de toepassing van eventuele maatregelen. In de onderstaande tabellen zijn derhalve
de hogere waarden voor de scenario's met en zonder maatregelen opgenomen.
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Tabel 4.4 Verzoek hogere waarde Witte Huis zonder maatregelen
aantal wooneenheden
1
4
5
4
2
1
2

ontheffingswaarde
49 dB
50 dB
51 dB
52 dB
53 dB
55 dB
58 dB

bron
Rhijn-/Endegeesterstraatweg
Rhijn-/Endegeesterstraatweg
Rhijn-/Endegeesterstraatweg
Rhijn-/Endegeesterstraatweg
Rhijn-/Endegeesterstraatweg
Rhijn-/Endegeesterstraatweg
Rhijn-/Endegeesterstraatweg

Tabel 4.5 Verzoek hogere waarde Witte Huis met maatregelen
aantal wooneenheden
6
1
1

ontheffingswaarde
50 dB
51 dB
53 dB

bron
Rhijn-/Endegeesterstraatweg
Rhijn-/Endegeesterstraatweg
Rhijn-/Endegeesterstraatweg

Oude Rijnzichtweg
Ten gevolge van het verkeer op de verschillende wegen is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. De Wgh staat de realisatie van de nieuwe woningen op deze locatie dan ook niet in
de weg.

4.2. Externe veiligheid
Normstelling en beleid
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te
worden gekeken, namelijk:
bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen.
In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij
onafgebroken1) en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. Het GR drukt de kans per jaar uit
dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van
een ongeval met gevaarlijke stoffen.
Het beleidskader en wettelijk kader is onderstaand weergegeven. In bijlage 5 wordt hier waar
nodig verder op ingegaan, onder andere op de verantwoordingsplicht.
Inrichtingen
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) bevat voor het PR een grenswaarde voor
kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten op een niveau van 10 -6
per jaar2). Binnen de 10-6-contour mogen dan ook geen nieuwe kwetsbare functies mogelijk worden gemaakt. Uitsluitend om gewichtige redenen mogen nieuwe beperkt kwetsbare objecten
binnen de 10-6-contour gerealiseerd worden. Daarnaast bevat het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR rondom deze inrichtingen. Bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) bevat vaste afstanden voor PR 10-6-contouren en invloedsgebieden voor
het GR voor zogenoemde categoriale inrichtingen.

1) Dat wil zeggen vierentwintig uur per dag en gedurende het gehele jaar.
2) Grenswaarden moeten in acht worden genomen; van richtwaarden kan uitsluitend om gewichtige redenen worden
afgeweken. Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn in het algemeen woningen, ziekenhuizen en gebouwen waarin
doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn (zoals kantoorgebouwen
en hotels met een brutovloeroppervlak van meer dan 1.500 m² per object). Voorbeelden van beperkt kwetsbare objecten zijn kantoorgebouwen en hotels met een brutovloeroppervlak van maximaal 1.500 m² per object en winkels/winkelcomplexen die niet als kwetsbaar object zijn aangemerkt.
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Vervoer van gevaarlijke stoffen
In de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is het externe veiligheidsbeleid voor
het vervoer van gevaarlijke stoffen over water en wegen opgenomen. Op basis van de circulaire
is voor bestaande situaties de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare en beperkt
kwetsbare objecten 10-5 per jaar en de streefwaarde 10-6 per jaar. In nieuwe situaties is de
grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare objecten 10-6 per jaar; voor beperkt kwetsbare objecten in nieuwe situaties geldt een richtwaarde van 10-6 per jaar.
Op basis van de circulaire geldt bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of
een toename van het GR een verantwoordingsplicht 1). Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in
bestaande als in nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf het
tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. Wel kan de
verantwoordingsplicht voor het GR nog buiten deze 200 m strekken.
Momenteel wordt het basisnet vervoer gevaarlijke stoffen (over de weg en het spoor) door het
Rijk opgesteld.
Aardgastransportleidingen
De Circulaire zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen uit 1984 vormt op dit moment
nog het toetsingskader voor aardgastransportleidingen. In de circulaire zijn toetsings- en
bebouwingsafstanden opgenomen. In 2010 zal het Besluit externe veiligheid buisleidingen in
werking treden. Hierin wordt eenzelfde risicobenadering gevolgd als voor inrichtingen en
transportassen. De grenswaarde voor het PR wordt 10 -6, voor het GR zal de oriëntatiewaarde en
de verantwoordingsplicht van toepassing worden. Om saneringssituaties te voorkomen is het
aan te raden om te anticiperen op de aankomende regelgeving.
Voor hogedruk aardgasleidingen gaat in de toekomst ook de verplichting voor een groepsrisicoverantwoording gelden. Volgens de huidige regelgeving moet een verantwoording worden gegeven in geval van afwijkingen van de toetsingsafstand.
Omgevingsvisie externe veiligheid Holland Rijnland
De regio Holland-Rijnland heeft in 2008 een omgevingsvisie externe veiligheid opgesteld. In
deze omgevingsvisie heeft de regio een beslismodel opgesteld op basis van zonering van het
groepsrisicodiagram (het fN-diagram).

f

OW *10
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Oriëntatiewaarde
GR (OW)

2
0,01*OW
4
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10

10
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N

Het model gaat uit van de oriëntatiewaarde voor het GR. Aan de zones in het diagram zijn verschillende handelswijzen gekoppeld. Als de groepsrisicocurve voor een bepaalde activiteit of
ruimtelijke ontwikkeling in een bepaalde zone uitkomt, volgt uit het beslismodel onder welke
voorwaarden de activiteit of ruimtelijke ontwikkeling is toegestaan.
1)

De oriëntatiewaarde voor het GR bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is per transportsegment gemeten per km en
per jaar:
- 10-4 voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers;
- 10-6 voor een ongeval met ten minste 100 dodelijke slachtoffers;
- 10-8 voor een ongeval met ten minste 1.000 dodelijke slachtoffers;
- enzovoort (een lijn door deze punten bepaalt de oriëntatiewaarde).
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Onderzoek bedrijven
In het Leeuwenhoekgebied aan de Archimedesweg 2 ligt Apotex, een geneesmiddelenfabrikant
waar opslag van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Op dit bedrijf is het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi) van toepassing. Het plangebied ligt niet binnen het invloedsgebied van
Apotex.
Tabel 4.6 Inrichtingen in en rondom het plangebied met risicovolle activiteiten
bedrijf
Apotex, Archimedesweg 2 te Leiden

risicovolle activiteiten
opslag gevaarlijke
stoffen

PR 10-6
grens van
inrichting

1%
letaliteit
100 m

afstand tot
plangebied
430 m

Transport van gevaarlijke stoffen
Vervoer over de weg
Over de A44 vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. Het gaat om brandbare gassen, toxische gassen, brandbare vloeistoffen, toxische vloeistoffen. Het plangebied ligt langs de A44, een
gedeelte van het plangebied ligt binnen de zone van 200 m langs de transportroute waar beperkingen aan het gebruik van de ruimte kunnen worden opgelegd (zie Circulaire Risiconormering
vervoer gevaarlijke stoffen van 2004 en de Nota vervoer gevaarlijke stoffen van 2006) en waarvoor in principe een groepsrisicoverantwoording nodig is.
In het plangebied worden een aantal nieuwe locaties ontwikkeld: Endegeest, Witte Huis, Endegeesterlaan 1 (bloemenkiosk) en Oude Rijnzichtweg 11-13. Voor het overige zijn er geen wijzigingen in het gebied.
Alle ontwikkelingslocaties liggen op een afstand van meer dan 200 m van de A44.
De A44 is niet in het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen opgenomen als weg met een veiligheidszone en/of een plasbrandaandachtsgebied waarmee in de ruimtelijke plannen rekening
moet worden gehouden. Volgens het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen ligt het GR ruim onder
de oriëntatiewaarde (kleiner dan 0,1 maal de oriënterende waarde).
Vervoer over het spoor
De spoorlijn Den Haag-Leiden-Schiphol/Haarlem ligt op meer dan 1 km afstand van het plangebied. De marktprognose vervoerscijfers 2010-2020 van ProRail voorziet geen transport van
gevaarlijke stoffen over deze spoorlijn. Incidenteel kan er, ingeval van omleidingen, een transport van gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Dit geeft geen significante externe veiligheidsrisico's.
Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor is dus geen belemmering voor de ruimtelijke
ontwikkelingen van het plangebied. Verwezen wordt naar bijlage 5.
Transport via buisleidingen
Uit de risicokaart van Zuid-Holland blijkt dat ten noordoosten van het plangebied een tweetal
hogedruk aardgasleidingen loopt: A-560 en W-535-01. Verwezen wordt naar bijlage 5.
Het plangebied ligt op 220 m van de aardgasleidingen. In het plangebied komen de volgende
functies voor: woningen, zorginstellingen en kleinschalige bedrijven (detailhandel). Voor deze
functies geldt, volgens de vigerende Circulaire zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen, een toetsingsafstand van 135 m en een bebouwingsafstand van 35 m ten opzichte van de
aardgasleiding met de hoogste druk en grootste diameter: A-560. Aan deze afstandseisen wordt
voldaan.
Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen het invloedsgebied van de hoge druk aardgasleidingen A560-KR-059 t/m 064 en W-535-01-KR-012 t/m 019. Inmiddels heeft de Gasunie de ligging van
de PR 10-6--contour de grens van het invloedsgebied berekend 1). De PR 10-6-contour ligt op 0 m
en ligt daarmee niet in plangebied Wilhelminapark. De grens van het invloedsgebied ligt op
430 m. Een deel van het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van aardgasleiding A-560.
Dit deel is ook meegenomen in het onderzoek van de Gasunie.
Het GR ligt voor beide gasleidingen onder de oriëntatiewaarde. De overschrijdingsfactor is 0,06
maal de oriëntatiewaarde voor gasleiding A-560-KR-059 t/m 064 en 0,05 maal de oriëntatiewaarde voor gasleiding W-535-01-KR-012 t/m 019.
Het GR neemt niet toe in vergelijking met de bestaande situatie, ook het maximaal aantal
slachtoffers blijft ongewijzigd: 250 slachtoffers voor gasleiding A-5O0-KR-059 t/m 064 en 55
slachtoffers voor gasleiding W-535-01-KR-012 t/m 019. De nieuwbouwlocaties (Endegeest,
1) Gasunie, A-560-KR-059t/m 064 en W-535-01-KR-012 t/m 019, 66912927-GCS 09-50195 09-09-17 RPC.
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Witte Huis, Endegeesterlaan 1 bloemenkiosk, Oude Rijnzichtweg 11-13) liggen buiten het invloedsgebied van de hogedruk aardgasleiding. Het GR zal door de nieuwbouwprojecten niet wijzigen.
Uit de inventarisatie blijkt dat een tweetal risicobronnen nader beschouwd moeten worden in de
groepsrisicoverantwoording:
de vestiging van Apotex aan de Archimedesweg 2 te Leiden, vanwege ontwikkelingslocaties
Endegeest en De Zijlbedrijven;
het transport van gevaarlijke stoffen over de A44, vanwege ontwikkelingslocatie Endegeesterstraatweg 24.
Samenvatting situatie externe veiligheid en verantwoording GR
Uit het onderzoek blijkt dat de hogedruk aardgasleidingen nader beschouwd moeten worden in
de groepsrisicoverantwoording.
De externe veiligheidssituatie zal ten opzichte van de huidige situatie nauwelijks veranderen.
Het aantal personen binnen het invloedsgebied van de verschillende risicobronnen neemt niet
toe. Het GR blijft onder de oriëntatiewaarde. Externe veiligheid is geen belemmering voor de
uitvoering van het bestemmingsplan.
Voor de verantwoording van het GR wordt verwezen naar bijlage 5.
Conclusie
Na de verantwoording van het GR wordt geconcludeerd dat het aspect externe veiligheid de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staat.

4.3. Kabels en leidingen
Binnen het plangebied is parallel aan de A44 een olieleiding gelegen. Hoewel de leiding niet in
gebruik is, is deze wel op de plankaart en in de regels opgenomen. Er dient rekening te worden
gehouden met een zakelijk rechtstrook van 5 m aan weerszijden van de leiding. Aangezien er op
korte afstand van de leiding geen nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt, vormt deze
leiding geen belemmering voor de uitvoering van het bestemmingsplan. In het plangebied zijn
verder geen planologisch relevante leidingen aanwezig. Wel zijn in de omgeving twee aardgas
transportleidingen gelegen. Verwezen wordt naar de paragraaf 4.2.

4.4. Bedrijven en milieuhinder
Staat van Bedrijfsactiviteiten
Binnen het plangebied is één bedrijfsperceel aanwezig. Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen belastende en gevoelige functies met betrekking tot milieu mee te nemen, wordt in dit bestemmingsplan gebruikgemaakt van een milieuzonering. Deze milieuzonering vindt plaats aan de hand van een Staat van Bedrijfsactiviteiten. Dit is een lijst waarin de
meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. De gehanteerde Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' is gebaseerd op de VNGpublicatie Bedrijven en milieuzonering (2009), op de 'voorbeeld Staat van Bedrijfsactiviteiten
functiemenging'. Om de toelaatbaarheid van milieubelastende activiteiten te bepalen, wordt
hierbij niet uitgegaan van aan te houden afstanden, maar van activiteiten die toelaatbaar zijn
naast of onmiddellijk boven woonbebouwing.
Voor een nadere toelichting op de aanpak van de milieuzonering met behulp van de Staat van
Bedrijfsactiviteiten wordt verwezen naar bijlage 1.
Toelaatbaarheid en beoordeling
In het gebied rondom het bestaande bedrijfsperceel van het bedrijf Hillenaar is sprake van functiemenging: naast woningen zijn tevens andere functies aanwezig zoals opgenomen in de bestemming Bedrijf, Gemengd en Maatschappelijk. Tevens is het gebied gelegen langs de Geverstraat als een van de hoofdontsluitingswegen van Oegstgeest. Op het bedrijfsperceel in het plangebied worden dan ook bedrijven uit maximaal categorie B1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten
toegelaten.
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Dit zijn activiteiten die in een gebied met functiemenging kunnen worden uitgeoefend direct
naast of beneden woningen. Het bedrijf Hillenaar, dat is gericht op buitenreclame-exploitatie
(SBI-code 74.4/222.3), past binnen deze algemene toelaatbaarheid.
Ontwikkelingen
Op korte afstand van de beoogde ontwikkelingen bevinden zich geen bedrijven of andere activiteiten die leiden tot onaanvaardbare milieuhinder. Ter plaatse zal sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De bestaande bedrijven worden door de ontwikkelingen eveneens
niet in hun bedrijfsvoering belemmerd. Ter plaatse van de ontwikkelingslocatie Het Witte Huis
worden een particulier verzorgingshuis met een café mogelijk gemaakt. Volgens de VNG-uitgave
Bedrijven en milieuzonering (2009) geldt voor deze functies een richtafstand van 10 m ten opzichte van een rustige woonwijk. Aan deze richtafstand wordt voor de omringende woningen
voldaan.
Conclusie
In dit bestemmingsplan wordt door de gehanteerde milieuzonering, die in de bestemmingsplanregeling en op de plankaart wordt opgenomen, zorg gedragen voor een goede afstemming tussen
gevoelige functies zoals woningen en aanwezige bedrijven.

4.5. Horeca
Staat van Horeca-activiteiten
Om de horecafunctie te reguleren wordt in dit bestemmingsplan gebruikgemaakt van de Staat
van Horeca-activiteiten. Dit is een lijst waarin de meest voorkomende horeca-activiteiten zijn
ingedeeld in verschillende categorieën. Voor een toelichting op de Staat van Horeca-activiteiten
wordt verwezen naar bijlage 2.
Toelaatbaarheid en beoordeling
In het plangebied worden in het algemeen horeca-activiteiten uit categorie 1 toegelaten. Dit zijn
lichte horecabedrijven die over het algemeen slechts beperkt hinder veroorzaken voor omwonenden. In het plangebied zijn op twee locaties horecabedrijven gevestigd, het gaat om (eet)café
de Gouwe en hotel Het Witte Huis. (Eet)café de Gouwe valt in categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten en krijgt derhalve een specifieke aanduiding om het huidige gebruik mogelijk te
maken. Hotel Het Witte Huis wordt herontwikkeld, waarbij eveneens ruimte wordt gehouden
voor de realisatie van zorgwoningen en een café. Aangezien het café niet binnen de algemene
toelaatbaarheid past, wordt deze functie met een specifieke aanduiding mogelijk gemaakt. De
locatie van het horecagedeelte wordt binnen het ontwikkelingsplan overigens in zijn geheel specifiek binnen de opgenomen bestemming aangeduid.

4.6. Luchtkwaliteit
Normstelling en beleid
Wet luchtkwaliteit
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer (ook wel Wet luchtkwaliteit, Wlk). De Wlk bevat grenswaarden
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen.
In de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen zijn met name de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van
de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.9 weergegeven. De grenswaarden gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet.
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Tabel 4.7 Grenswaarden maatgevende stoffen Wlk
stof

toetsing van

grenswaarde

stikstofdioxide
(NO2)
fijn stof (PM10)1)

jaargemiddelde concentratie

40 μg/m³

2010

jaargemiddelde concentratie
24-uurgemiddelde concentratie

40 μg/m³
max. 35 keer p.j. meer dan
50 μg/m³

2005
2005

1)

geldig vanaf

Bij de beoordeling van fijn stof blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing
(artikel 5 Wlk en bijbehorende Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007).

Op grond van artikel 5.16 (lid 1) van de Wlk moeten bestuursorganen bij de uitoefening van bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een
bestemmingsplan) deze grenswaarden in acht nemen. Volgens hetzelfde artikel mogen bestuursorganen deze bevoegdheden tevens uitoefenen, indien:
de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden
(lid 1 onder a);
de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening
van die bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid 1 onder b1);
bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de
uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 1 onder b2);
de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie
in de buitenlucht (lid 1 onder c);
het voorgenomen besluit is genoemd of past binnen het omschreven Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar programma dat gericht is op
het bereiken van de grenswaarden (lid 1 onder d).
Besluit niet in betekenende mate (NIBM)
In dit Besluit is exact bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties onderscheiden:
- een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO 2 en
PM10;
- een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen.
Naast het toetsen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit in de omgeving, wordt in het kader van
een goede ruimtelijke ordening een afweging gemaakt over de luchtkwaliteit ter plaatse van
nieuwe gevoelige functies zoals woningen. Er dient sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat.
Milieubeleidsplan 2003-2010
Eén van de ambities uit van het Milieubeleidsplan 2003-2010 luidt: 'Op het merendeel van de
plaatsen waar mensen wonen, sporten of anderszins langdurig verblijven, is de concentratie aan
luchtverontreinigende stoffen in 2010 beduidend lager dan de toegestane grenswaarden. In de
praktijk is de term beduidend lager dan de grenswaarden gesteld op 36-38 µg/m³. Hierbij is
aangesloten bij het regionaal beleidskader duurzame stedenbouw.'
Onderzoek en conclusie
In het bestemmingsplan worden verschillende ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Deze vallen
niet allemaal binnen een categorie die is vrijgesteld aan toetsing van de grenswaarden. De Milieudienst West-Holland heeft dan ook een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd, ook om in het
kader van een goede ruimtelijke ordening de luchtkwaliteit in het plangebied in beeld te brengen. Verwezen wordt naar bijlage 6.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat langs de maatgevende weg (Endegeesterstraatweg) ruimschoots voldaan wordt aan de grenswaarden uit de Wlk. Tevens voldoen de beoogde
ontwikkelingen tezamen ruimschoots aan het NIBM-criterium. Ook wordt voldaan aan de ambitie uit het Milieubeleidsplan 2003-2010. Er wordt in het plangebied ruimschoots voldaan aan
de grenswaarden uit het Wlk. De Wlk staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de
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weg. Het plan voldoet uit het oogpunt van luchtkwaliteit aan de eisen van een goede ruimtelijke
ordening.

4.7. Bodemkwaliteit
Toetsingskader
In het bestemmingsplan moet rekening gehouden worden met de bodemkwaliteit. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de betreffende
nieuwe functie. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd.
De provincie hanteert bij de beoordeling van projecten de richtlijn dat voorafgaand aan de formele besluitvorming over het project ten minste het eerste deel van het verkennend bodemonderzoek, het historisch onderzoek, wordt verricht. Indien uit het historisch onderzoek blijkt dat
op de betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd risico op verontreiniging dan dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden verricht.
Onderzoek
Voor de verschillende ontwikkelingslocaties zijn verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd
welke door de Milieudienst West-Holland zijn beoordeeld. Per ontwikkelingslocaties zijn de volgende onderzoeksresultaten bekend.
Rivierduinen locatie Endegeest
Voor de locatie Endegeesterstraatweg 5 (Centrum Autisme) is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd1). Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de grond en het grondwater voldoende
bekend zijn. Voor afgifte van een bouwvergunning worden geen problemen verwacht.
Ook voor de overige locaties worden op grond van de historische situatie geen problemen verwacht. Voor afgifte van een bouwvergunning zal een verkennend bodemonderzoek worden
overlegd.
Witte Huis
Voor de locatie Wilhelminapark 33 is door de Milieudienst West-Holland een recent bodemonderzoek beoordeeld2). Uit het onderzoek blijkt dat de te ontgraven grond en het grondwater voldoende in kaart zijn gebracht. Voor afgifte van een bouwvergunning worden geen problemen
verwacht.
Oude Rijnzichtweg 11-13
Diverse bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Het recente nader bodemonderzoek3) geeft een
goed beeld van de verontreinigingsituatie. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat op de onderzoekslocatie diverse spots van PAK, lood en zink voorkomen boven de interventiewaarde. Deze
spots hebben een totale omvang groter dan 25 m³. Tevens zijn op de locatie lichte en matige
verontreinigingen aangetoond aan diverse zware metalen tussen en rondom deze spots. Minerale olie komt voor in een omvang van kleiner dan 25 m³. De verontreinigingen bevinden zich
voornamelijk in de bodemlaag van 0-1 m -mv.
Indien sprake is van een verontreiniging boven de interventiewaarde met een omvang > 25 m³
is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Een vergunningaanvraag zal
moeten worden aangehouden totdat de provincie Zuid-Holland heeft ingestemd met een saneringsplan of een BUS-melding. De proceduretijd voor het instemmen op het saneringsplan bedraagt 15 weken. Indien de sanering past binnen de vereisten van een BUS-melding kan een
BUS-melding worden gedaan en bedraagt de proceduretijd 5 weken. Dit is een versnelde procedure voor eenvoudige saneringen.
Bij de sanering van de spots dient rekening gehouden te worden met de overige lichte en matige
verontreinigingen van PAK, lood en zink en sterke verontreiniging aan minerale olie in de grond
in het kader van de herinrichting van het terrein. Indien het terrein wordt heringericht voor wonen met tuin, wordt geadviseerd ook deze verontreinigingen te verwijderen.
1) Lankelma milieu BV, opdrachtnummer 08.14376, d.d. 11 februari 2009.
2) DeBodemOnderZoeker BV, projectnummer BOZ-8244, d.d. 5 juni 2009.
3) DeBodemOnderZoeker BV, projectnummer BOZ-8244, d.d. 5 juni 2009.
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Bloemenkiosk 'Corinda'
Door de Milieudienst West-Holland is een verkennend bodemonderzoek beoordeeld. Uit het
onderzoek blijkt dat in de bovengrond lichte verontreinigingen worden aangetroffen met kwik,
lood en zink. In de ondergrond is het gehalte aan zink licht verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het grondwater zijn geen verhogingen aangetroffen van de onderzochte parameters. Er zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen. Op basis van dit onderzoek is er
geen aanleiding voor vervolgonderzoek en/of sanering van de bodem.
Conclusie
Geconcludeerd wordt dat het aspect bodemkwaliteit geen belemmeringen oplevert voor de uitvoering van het bestemmingsplan. Voor de locatie Rhijnzichtweg geldt dat een saneringsplan
door het bevoegd gezag moet worden goedgekeurd bij herinrichting. Voor alle locaties geldt dat
indien er grond wordt afgevoerd of toegepast op de locatie, dient dit conform de van overheidswege gestelde regels plaats te vinden. In het bijzonder wordt gewezen op het Besluit bodemkwaliteit.

4.8. Water
Waterbeheer en watertoets
Voor het bestemmingsplan is de watertoets van toepassing, een procedure waarbij de initiatiefnemer in een vroeg stadium overleg voert met de waterbeheerder over het ruimtelijke planvoornemen. De watertoets heeft als doel het voorkomen dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
plaatsvinden die in strijd zijn met duurzaam waterbeheer.
In het plangebied wordt het waterbeheer gevoerd door het Hoogheemraadschap van Rijnland.
In het kader van de verplichte watertoets is over dit bestemmingsplan overleg gevoerd met de
waterbeheerder, waarna de opmerkingen van de waterbeheerder zijn verwerkt in deze waterparagraaf.
Beleidskader duurzaam waterbeheer
Europees beleid
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000) schrijft voor dat in 2015 alle waterlichamen een
'goede ecologische toestand' (GET), en voor sterk veranderde/kunstmatige wateren een 'goed
ecologisch potentieel' (GEP) moeten hebben bereikt. De chemische toestand moet voor alle waterlichamen (natuurlijk en kunstmatig) in 2015 goed zijn.
Rijksbeleid
Het Nationaal Bestuursakkoord Water-actueel (NBW-actueel, 2008) is een actualisatie van het
oorspronkelijke NBW uit 2003. Het betreft een overeenkomst tussen het Rijk, de provincies, het
InterProvinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van
Waterschappen. Het beleid van WB21 en KRW zijn belangrijke peilers van het akkoord. Het
NBW heeft tot doel om in 2015 het watersysteem op orde te hebben en daarna op orde te houden anticiperend op veranderende omstandigheden zoals onder andere de verwachte klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. In de actualisatie uit 2008 is meer nadruk gelegd op klimaatveranderingen, de stedelijke wateropgave, ontwikkelingen in de woningbouw en infrastructuur en de implementatie van de Kaderrichtlijn Water.
Provinciaal beleid
Recent is het Beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006-2010 (2006) vastgesteld, het betreft een
concretisering van het streven van de provincie naar duurzaamheid. In dit plan is het provinciale beleid voor milieu en water, en ook voor natuur en landschap geïntegreerd. Rekening is gehouden met het beleid vanuit de KRW en het NBW. De provincie wil met het beleidsplan een
leef- en investeringsklimaat realiseren dat gezond, groen en veilig is. Een duurzame ontwikkeling van stedelijk en landelijk gebied wordt voorgestaan door het toepassen van de lagenbenadering. Het beleidsplan bevat de randvoorwaarden vanuit onder meer de ruimtelijke wateropgave
en aspecten van veiligheid (risico's van wateroverlast en overstroming).
Waterschapsbeleid
Het Waterbeheersplan 2006-2009 'Waterwerk Rijnland' (maart 2006) borduurt voort op hetgeen in het waterbeheersplan 2000-2004 'Meer ruimte voor water' is ingezet. Een en ander is
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verder geconcretiseerd. Beleidsspeerpunten blijven de realisatie van duurzaam stedelijk waterbeheer, het realiseren van een veilig watersysteem met goed functionerende waterkeringen, het
voorkomen van afwenteling van knelpunten, het realiseren van meer zelfvoorzienende watersystemen (geen wateroverlast en -tekorten), realiseren van robuust en biologisch gezond water en
het versterken van de relatie met de ruimtelijke planvorming, onder meer door te participeren
in stedelijke waterplannen.
De 'Keur 2006 en Beleids- en Algemene regels 2009' maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland haar taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren.
De Keur is een verordening van de waterbeheerder met wettelijke regels (gebods- en verbodsbepalingen) voor waterkeringen (dijken en kaden), watergangen (kanalen, rivieren, sloten en beken) en andere waterstaatswerken (bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen). Er kan een
ontheffing van de in de Keur vastgelegde gebods- en verbodsbepalingen worden aangevraagd
om een bepaalde activiteit wel te mogen uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt wordt dat geregeld in een Keurvergunning. In de Beleids- en Algemene regels, die bij de Keur horen, is het beleid van Rijnland nader uitgewerkt.
Huidige situatie
Het plangebied ligt in het uiterste zuiden van de bebouwde kom van Oegstgeest en bestaat uit
een parkachtig gebied. De maaiveldhoogte bedraagt ter plaatse circa NAP 0 m, de rijksweg A44
ligt hoger. De bodem van het plangebied bestaat uit lichte klei.
Het plangebied maakt onderdeel uit van stedelijk boezemgebied, dat wil zeggen dat overtollig
hemelwater zonder tussenkomst van gemalen kan afstromen naar het overige boezemwater. Het
boezempeil wordt gehandhaafd op NAP -0,6 m. De watergang langs de oostzijde van rijksweg
A44 wordt aangemerkt als boezemhoofdwatergang. Daarnaast bevinden zich in het plangebied
nog een aantal watergangen die niet als hoofdwatergang worden aangemerkt. Binnen het plangebied bevinden zich geen KRW-waterlichamen. Binnen het plangebied bevindt zich een gedeelte van een waterkering. Het betreft de waterkering Rijnzichtweg.
Het afvalwater binnen het plangebied wordt door middel van een gemengd rioolstelsel afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie Katwijk. Overtollig hemelwater afkomstig van het
verhard oppervlak wordt afgevangen en afgevoerd naar straatkolken die zijn aangesloten op het
gemengd riool. De waterkwaliteit in het plangebied is matig, de oorzaken van de matige waterkwaliteit zijn inlaatwater, riooloverstorten en diffuse verontreinigingen. Binnen het plangebied
zijn geen persleidingen gelegen.
Toekomstige situatie
Dit bestemmingsplan is deels consoliderend van aard, maar bevat ook een aantal ontwikkelingen. Hieronder worden de ontwikkelingen afzonderlijk besproken, vervolgens worden algemene
uitspraken gedaan over het waterbeheer in het plangebied.
Rivierduinen locatie Endegeest
In het zuidelijke deel van het plangebied wordt de locatie Endegeest deels opnieuw ontwikkeld.
Hiertoe worden de centrale voorzieningen rondom het kasteel grotendeels gesloopt en in mindere mate vernieuwd, wordt het woongedeelte verdicht en wordt het bos met paviljoens herontwikkeld terwijl de woningen hier verdwijnen. Als gevolg van de ontwikkelingen neemt voor de
gehele locatie Endegeest de hoeveelheid verharding af met circa 2.135 m2, terwijl de hoeveelheid
oppervlaktewater per saldo toeneemt met circa 3.045 m2. De waterhuishoudkundige situatie
wordt hierdoor duurzamer als gevolg van de ontwikkeling van de locatie Endegeest.
Bij de nieuwbouw worden duurzame, niet-uitloogbare bouwmaterialen toegepast (dus geen
zink, lood, koper en PAK's-houdende materialen) om diffuse verontreiniging van water en bodem te voorkomen. Indien desondanks uitloogbare materialen worden gebruikt, worden deze
voorzien van een coating om uitloging tegen te gaan. Afstromend hemelwater van schone oppervlakken wordt gescheiden van afvalwater en afgevoerd naar het oppervlaktewater. Hiermee
wordt voorkomen dat schoon hemelwater afgevoerd wordt naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie.
Voor het aanbrengen van extra verharding, dempen van water, graven van water, aanleggen van
een dam met duiker en het verflauwen van taluds, is door het Hoogheemraadschap van Rijnland
op 28 november 2007 een Keurvergunning verleend (nummer 000726658/V.44290). Deze
Keurvergunning is op 12 februari 2008 op verzoek gewijzigd en aangevuld.
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Het Witte Huis
Het Witte Huis wordt gesloopt, vervolgens wordt een gebouw gerealiseerd met dezelfde oppervlakte. Het verhard oppervlak blijft derhalve gelijk zodat compensatie in de vorm van nieuw
open water niet noodzakelijk is.
Het gebouw wordt bij voorkeur gerealiseerd uit duurzame, niet-uitloogbare bouwmaterialen
(dus geen zink, lood, koper en PAK's-houdende materialen) om diffuse verontreiniging van water en bodem te voorkomen. Indien desondanks uitloogbare materialen worden gebruikt, worden deze voorzien van een coating om uitloging tegen te gaan.
Aangezien zich in of langs het plangebied geen open water bevindt, kan schoon hemelwater hier
niet direct naar worden afgevoerd. Het gebouw wordt tot aan de erfgrens voorzien van een gescheiden rioolstelsel. Op het moment dat ook de omgeving wordt voorzien van een gescheiden
rioolstelsel, dan kan hier eenvoudig op worden aangesloten.
Oude Rijnzichtweg 11-13
Het bedrijfspand is inmiddels gesloopt en zal worden vervangen door twee woningen. Ten opzichte van de uitgangssituatie zal het verhard oppervlak afnemen, er behoeft dan ook geen compensatie plaats te vinden in de vorm van waterberging.
De nieuwe woningen worden bij voorkeur gerealiseerd uit duurzame, niet-uitloogbare bouwmaterialen (dus geen zink, lood, koper en PAK's-houdende materialen) om diffuse verontreiniging van water en bodem te voorkomen. Indien desondanks uitloogbare materialen worden gebruikt, worden deze voorzien van een coating om uitloging tegen te gaan.
In de directe omgeving van het deelplangebied is geen open water aanwezig. Aangezien afgekoppeld hemelwater niet direct kan worden afgevoerd naar het oppervlaktewater, worden de
woningen tot aan de erfgrens voorzien van een gescheiden rioolstelsel. Wanneer ook de omgeving wordt voorzien van een gescheiden rioolstelsel, kan hier eenvoudig op worden aangesloten.
Bloemenkiosk Corinda
De bestaande bloemenkiosk wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe bloemenkiosk. De
oppervlakte van de toekomstige kiosk is met 12 m2 wat groter dan de huidige kiosk, maar de uitbreiding van plaats op bestaand verhard terrein. Het verhard oppervlak blijft derhalve gelijk zodat compensatie in de vorm van nieuw open water niet noodzakelijk is.
De kiosk wordt bij voorkeur gerealiseerd uit duurzame, niet-uitloogbare bouwmaterialen (dus
geen zink, lood, koper en PAK's-houdende materialen) om diffuse verontreiniging van water en
bodem te voorkomen. Indien desondanks uitloogbare materialen worden gebruikt, worden deze
voorzien van een coating om uitloging tegen te gaan.
Aangezien zich in of langs het deelplangebied geen open water bevindt, kan schoon hemelwater
hier niet direct naar worden afgevoerd. De kiosk wordt voorzien van een gescheiden rioolstelsel,
maar aanvankelijk enkel aangesloten op het bestaande gemengde riool. Op het moment dat ook
de omgeving wordt voorzien van een gescheiden rioolstelsel, kan hier eenvoudig op worden aangesloten.
Overig plangebied
In het overige deel van het plangebied vinden geen ontwikkelingen plaats. Het biedt daarom
weinig of geen mogelijkheden om het watersysteem en -beheer te verbeteren. Mochten er in de
toekomst ontwikkelingen plaatsvinden, dan is het van belang om de uitgangspunten van duurzaam stedelijk waterbeheer, zoals geformuleerd door het Hoogheemraadschap van Rijnland,
daar waar mogelijk toe te passen.
Concreet is het belangrijk ook bij toekomstige ontwikkelingen duurzame, niet-uitloogbare
bouwmaterialen toe te passen (dus geen zink, lood, koper en PAK's-houdende materialen) en afstromend hemelwater van schone oppervlakken te scheiden van afvalwater en af te voeren naar
het oppervlaktewater. Indien bij toekomstige ontwikkelingen het verhard oppervlak toeneemt,
dient hiervoor gecompenseerd te worden in de vorm van waterberging.
Beheer en onderhoud
In zijn algemeenheid geldt dat voor aanpassingen aan het bestaande waterhuishoudingsysteem
bij het hoogheemraadschap vergunning dient te worden aangevraagd op grond van de 'Keur'.
Dit geldt dus bijvoorbeeld voor de aanleg van overstorten van de hemelwaterafvoer (HWA) op
het oppervlaktewater, het dempen van water en het graven van nieuwe watergangen.
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Water in het bestemmingsplan
In het bestemmingsplan worden de watergangen bestemd als 'Water'. De waterkering ter plaatse
van de Rijnzichtweg, krijgt de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering.

4.9. Ecologie
In deze paragraaf is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld
welke ontwikkelingen het bestemmingsplan mogelijk maakt. Vervolgens is aangegeven waaraan
deze ontwikkelingen wat ecologie betreft moeten worden getoetst. Hierbij is een onderscheid
gemaakt tussen het toetsingskader dat wordt gevormd door het beleid van Rijk, provincie en
gemeente, en het toetsingskader dat door wettelijke regelingen wordt bepaald.
Bestaande situatie
Het plangebied is onderdeel van de voormalige buitenplaatsen Endegeest en Rhijngeest en bestaat uit gebouwen, tuinen, parken, bossen, grasland en watergangen. Op enkele locaties binnen
het plangebied zullen ontwikkelingen plaats vinden, het overige gedeelte van het plangebied is
gericht op consolidatie. Dit betekent dat binnen de vigerende bestemmingen alleen kleinschalige
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bouwen van aanof bijgebouwen (al of niet bouwvergunningplichtig) of het aanleggen van paden of verhardingen.
Onderstaand staan de biotopen van de ontwikkelingslocaties beschreven:
Rivierduinen locatie Endegeest
Op de locatie Endegeest zijn meerdere gebouwen, opgaand groen, grasland en watergangen
aanwezig.
Witte Huis
Deze ontwikkelingslocatie bestaat uit een pand van hotel restaurant het Witte Huis.
Oude Rijnzichtweg
Op dit moment zijn op deze locatie bedrijfsgebouwen aanwezig.
Bloemenkiosk 'Corinda'
Deze locatie bestaat uit een bloemenkiosk.
Beoogde ontwikkelingen
Onderstaand zijn de planontwikkelingen beschreven binnen de betreffende ontwikkelingslocaties:
Rivierduinen locatie Endegeest
Op deze locatie zal nieuwbouw worden gerealiseerd. Vooraf zal de oude bebouwing worden gesloopt, bomen gekapt, grondwerkzaamheden worden uitgevoerd en watergangen mogelijk worden gedempt.
Witte Huis
Het bestaande pand van hotel-restaurant het Witte Huis wordt gesloopt. Op dezelfde plaats zal
ongeveer in hetzelfde bouwvolume een gebouw worden gerealiseerd. Vooraf aan de bouw zullen
mogelijk grondwerkzaamheden plaats vinden.
Oude Rijnzichtweg
Voor de locatie Oude Rijnzichtweg 11-13 is een bouwplan in ontwikkeling voor realisatie van
twee woningen. Daarvoor zullen de bestaande gebouwen worden gesloopt en grondwerkzaamheden plaats vinden vooraf aan de bouw van de twee nieuwe woningen.
Bloemenkiosk 'Corinda'
De bloemenkiosk zal worden gesloopt en er zal een nieuwe kiosk op dezelfde locatie worden teruggebouwd. Mogelijk dat enkele jonge bomen gekapt zullen worden voor de betreffende ontwikkeling.
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Toetsingskader
Beleid
De Nota Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De
EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones. De EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt, de PEHS.
Normstelling
Flora- en faunawet
Voor de soortenbescherming is de Flora- en faunawet (Ffw) van toepassing. Deze wet is gericht
op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Ffw bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- of vaste rust- en
verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid tussen 'licht' en 'zwaar' beschermde
soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud of gebruik, gelden voor sommige,
met name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de Ffw níet. Er is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. Voor zover deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor de zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing
slechts verleend, indien:
er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw,
bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang);
er geen alternatief is;
geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broedende
vogels overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het treffen van maatregelen, aangezien voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend.
Met betrekking tot vogels hanteert LNV de volgende interpretatie van artikel 11:
De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen waar gebroed
wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, én slechts gedurende de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende uitzonderingen.
Nesten die het hele jaar door zijn beschermd
Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffw het gehele
seizoen:
1.
nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil);
2.
nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin
zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop; de (fysieke) voorwaarden voor
de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus);
3.
nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk);
4. vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in
staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).
Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd
In de ‘aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd:
Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het hele jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. De
soorten uit categorie 5 vragen wel om nader onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.
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De Ffw is voor dit bestemmingsplan van belang, omdat bij de voorbereiding van het plan moet
worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het plan niet in de weg staat.
Onderzoek
Gebiedsbescherming
Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, zoals een Natura 2000-gebied. Het maakt ook geen deel uit van de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur (PEHS). Gebiedsbescherming komt derhalve niet meer aan de orde.
Soortenbescherming
De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van een veldbezoek (CREX, 2007),
algemene ecologische kennis en verspreidingsatlassen (Broekhuizen, 1992; Limpens, 1997 en
www.ravon.nl) waarin de waarnemingen zijn aangegeven. Via het Natuurloket
(www.natuurloket.nl) kan een indicatie worden verkregen van de beschikbaarheid van soortengegevens bij verschillende Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's).
Planten
In het parkje bij het gemeentehuis (onderdeel van Rhijngeest) zijn groeiplaatsen van bosanemoon aangetroffen. Ook aanwezig zijn klimopereprijs, speenkruid, voorjaarshelmbloem, gewone vogelmelk (licht beschermd), pinksterbloem en kraailook, gewoon sterrenmos (bladmos),
gevorkt heidestaartje (korstmos), gewone veldbies en reukgras. Op de planlocatie zijn verder
voorjaarszonnebloem, sneeuwklokje, lelietje der dalen en gevlekte aronskelk bekend. Ontwikkelingslocatie Endegeest is een gevarieerd parkbos met stinzenflora (onder andere sneeuwklokje,
wilde hyacint) en exoten. Sloten zijn plaatselijk begroeid met klein kroos, grote kroosvaren,
wortelloos kroos en sterrenkroos. Gezien de voorkomende biotopen (grotendeels verhard en bebouwd) op de ontwikkelingslocaties het Witte Huis, Oude Rijnzichtweg en Bloemenkiosk
'Corinda', zijn hier geen groeiplaatsen van beschermde plantensoorten te verwachten.
Vogels
Op de voormalige buitenplaatsen in de tuinen en stadsparken van Oegstgeest komen veel zangvogels voor, zoals merels, zanglijsters, zwartkoppen, braamsluipers, boomklevers, boomkruipers, koolmezen, pimpelmezen, staartmezen, vinken, heggenmussen, eksters en gaaien. Genoemde soorten zijn ook zeker te verwachten op de ontwikkelingslocatie Bloemenkiosk
'Corinda'.
Daarnaast komen er houtduiven, holenduiven, Turkse tortels, groene spechten en grote bonte
spechten voor. In Endegeest, Rhijngeest zijn broedterritoria van de grote bonte specht en boomklevers vastgesteld. Op de voormalige buitenplaats Endegeest heeft de ijsvogel in 2007 een
broedpoging gedaan (melding Dick de Vos), maar er zijn geen jongen waargenomen. Ook zijn
vogels die echt gebonden zijn aan bebouwing als kauwen, spreeuwen, huismussen en gierzwaluwen hier te verwachten. De ontwikkelingslocatie het Witte Huis en Oude Rijnzichtweg bieden
naar verwachting geschikte nestplaatsen aan de genoemde gebouwbewonende vogels.
Boomvalken jagen in open gebieden met veel variatie en veel prooidieren (grote vliegende insecten en kleine vogels) en broeden in bosjes. In Oegstgeest zijn broedterritoria in 2007 gemeld
voor Rhijngeest (door de groenadvies-commissie). De sperwer broedt naar verwachting binnen
de voormalige buitenplaatsen van Rhijngeest en Endegeest.
In Oegstgeest komen bosuilen en ransuilen voor. Het leefgebied van bosuilen bestaat vooral uit
open loof- en gemengde bossen, maar ze komen ook in meer open gebied voor, zolang er voldoende bosjes met enkele oude bomen aanwezig zijn. In Oegstgeest en directe omgeving zijn
broedterritoria gemeld in de volkstuinen bij Endegeest en Rhijngeest.
Zoogdieren
Tijdens het veldbezoek (CREX, 2007) zijn er sporen van huisspitsmuis en bosmuis aangetroffen
in het plangebied. Op basis van de atlas van Nederlandse zoogdieren (Broekhuizen, 1992) worden de volgende soorten ook (de omgeving van) binnen het plangebied verwacht: egel, mol, gewone bosspitsmuis, huisspitsmuis, rosse woelmuis, veldmuis en bosmuis. Op de ontwikkelingslocatie Rivierduinen locatie Endegeest zijn alle genoemde soorten te verwachten, gezien de
afwisselende biotopen. Op de grotendeels verharde ontwikkelingslocaties als het Witte Huis,
Oude Rijnzichtweg en de Bloemenkiosk 'Corinda' zijn alleen soorten als de huisspitsmuis, egel
en veldmuis te verwachten.
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De eekhoorn is gezien de verspreidingsgegevens niet te verwachten in het plangebied.
Het plangebied biedt mogelijk leefgebied aan de onderstaande vleermuizen.
De watervleermuis komt talrijk voor in de voormalige buitenplaatsen binnen de gemeente
Oegstgeest. Hier zijn in meerdere bomen tientallen dieren van deze soort waargenomen. De IJskelder van Endegeest heeft nog geen overwinterende dieren opgeleverd.
De gewone dwergvleermuis is ook in Oegstgeest de talrijkste vleermuissoort, deze soort is binnen het onderzoeksgebied in vrijwel ieder kilometerhok te vinden. Toch zijn er niet veel kraamkolonies bekend van deze soort. De soort overwintert niet in ondergrondse objecten als bunkers,
maar op plaatsen die zich onttrekken aan het menselijke oog, zoals onder dakpannen en in
spouwmuren. Wel zijn er vrij veel vondsten bekend in en bij gebouwen door meldingen van bewoners in Oegstgeest. Naar verwachting heeft de gewone dwergvleermuis vaste verblijfplaatsen
binnen gebouwen (spouwmuren, onder dakpannen, dakranden en in kieren) op de ontwikkelingslocaties Rivierduinen locatie Endegeest, het Witte Huis en Oude Rijnzichtweg.
De laatvlieger is een soort van open tot half open landschap. Ze bewonen een netwerk van verschillende huizen tot op hooguit enkele honderden meters uit elkaar. De laatvlieger komt plaatselijk voor in het onderzoeksgebied. Er is echter geen enkele kraamkolonie bekend van deze
soort, hoewel kan worden verondersteld dat deze soort wel kraamkolonies in het onderzoeksgebied heeft. Net als de gewone dwergvleermuis overwintert de laatvlieger niet in bunkers, maar
op plaatsen die zich onttrekken aan het menselijke oog, zoals onder dakpannen en in spouwmuren.
Mogelijk heeft de laatvlieger vaste verblijfplaatsen binnen gebouwen (spouwmuren, onder dakpannen, dakranden en in kieren) op de ontwikkelingslocaties Rivierduinen locatie Endegeest,
het Witte Huis en Oude Rijnzichtweg.
De ruige dwergvleermuis is een algemene en talrijke soort in de nazomer en het vroege voorjaar.
Van de voormalige buitenplaatsen Rhijngeest en Endegeest zijn waarnemingen bekend van dieren die zich ophouden in oude bomen, ze gebruiken daarbij ook dode bomen door achter het
loshangende schors een plek te vinden.
De rosse vleermuis is een echte boombewoner die zelfs ook de winter in oude, holle bomen
doorbrengt. De soort is vooral te vinden in oude eiken en beuken. De rosse vleermuis komt voor
in de voormalige buitenplaats Endegeest. Hier zijn kraamkolonies aanwezig in oude eiken en
beuken.
De grootoorvleermuis bewoont bij voorkeur parkachtige landschappen. Zij bewoont zowel gebouwen als holle bomen. Kraamkolonies zijn gevonden in Endegeest. In de winter wordt deze
soort in kleine aantallen aangetroffen in ondergrondse onderkomens als bunkers.
Overwinterende vleermuizen ontbreken voor zover bekend, wel wordt jaarlijks de bij kasteel
Endegeest gelegen ijskelder op vleermuizen onderzocht. Hoewel ijskelders bij uitstek geschikt
zijn voor vleermuizen (veel ijskelders in Nederland worden door vleermuizen gebruikt om te
overwinteren) is er in al die jaren geen enkele overwinterende vleermuis aangetroffen, dit terwijl
soorten als watervleermuis en grootoorvleermuis in Endegeest voorkomen.
Naar verwachting maken verschillende soorten vleermuizen ook gebruik van de
ontwikkelingslocatie Rivierduinen locatie Endegeest als onderdeel van hun vliegroute of
foerageergebied.
Op de ontwikkelingslocatie bloemenkiosk 'Corinda' zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen
te verwachten, daarvoor zijn het gebouw (grotendeels bestaande uit glas en enkelwandige platen)
en de jonge bomen niet geschikt.
Amfibieën
Tijdens de veldbezoeken in 2006 en 2007 zijn uitsluitend algemene soorten aangetroffen. In het
westen van Nederland komt met uitzondering van de rugstreeppad geen bijzondere soort voor.
De rugstreeppad is tijdens het veldbezoek niet aangetroffen in de gemeente Oegstgeest en ook
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bij het Natuurloket (http://www.natuurloket.nl) is deze soort niet gesignaleerd. In 1996 is de
soort nog wel in de gemeente waargenomen. Het valt niet uit te sluiten dat de soort binnen het
plangebied voorkomt. Op de locatie rivierduinen locatie Endegeest zijn enkele zandige terreinen
aanwezig met een poel waar rugstreeppadden gebruik van zouden kunnen maken, mogelijk
maakt de rugstreeppad gebruik van het zandige terrein als winterverblijfplaats en van de poel
als voortplantingsplaats. Bij toekomstige grondwerkzaamheden binnen de overige ontwikkelingslocaties (met uitzondering van de bloemenkiosk, is te kleinschalig) is het mogelijk dat een
soort als de rugstreeppad aangetrokken wordt en de locaties al winterverblijfplaats gaat gebruiken. Mogelijk maken algemene soorten als bruine kikker, groene kikker, gewone pad en kleine
watersalamander gebruik van het plangebied als onderdeel van hun leefgebied. Deze algemeen
voorkomende amfibieën kunnen mogelijk vaste verblijfplaatsen hebben binnen het plangebied.
In de winter kunnen met name struiken en takkenhopen als winterbiotoop dienen. De sloten
kunnen als voortplantingsplaats dienen.
Op alle genoemde ontwikkelingslocaties is het mogelijk dat de genoemde algemene soorten
voorkomen, met uitzondering van de kleine watersalamander, die is alleen op de ontwikkelingslocatie Rivierduinen locatie Endegeest te verwachten omdat hier watergangen aanwezig
zijn en veel groen.
Reptielen
In de gemeente Oegstgeest zijn geen reptielen waargenomen en komen voor zover bekend geen
reptielen voor.
Vissen
Tijdens het veldbezoek in 2006 en 2007 (CREX, 2007) zijn minder algemene soorten waargenomen als de kroeskarper, de kleine modderkruiper en de paling. De kleine modderkruiper
(licht beschermd) is ook binnen de ontwikkelingslocatie Rivierduinen locatie Endegeest aangetroffen, de andere soorten zijn niet op de planlocatie aangetroffen en zijn hier ook niet te verwachten gezien de voorkomende biotopen.
Overige fauna
Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor andere beschermde diersoorten, in verband met het
ontbreken van geschikt biotopen. Wel werd een Rode Lijstsoort aangetroffen, de bruine winterjuffer. Deze soort is waargenomen op de voormalige buitenplaats Endegeest. De bruine winterjuffer verkiest voedselarme tot matig voedselrijke, ondiepe plassen en vennen met veel riet,
biezen en russen, maar ook met open water dat snel opwarmt, in een bosrijke omgeving met
vooral naaldbos.
In de onderstaande tabellen staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het plangebied (naar verwachting) voorkomen en onder welk beschermingsregime deze vallen.
Tabel 4.8 Beschermde soorten binnen de consoliderende deelplanlocaties en het
beschermingsregime
vrijstellingsregeling
tabel 1

gewone vogelmelk
egel, veldmuis, dwergmuis, bosmuis en huisspitsmuis.

ontheffingsregeling Ffw
tabel 2
tabel 3
bijlage 1
bijlage IV HR
AMvB
kleine
alle
modderkruiper
vleermuizen
en rugstreeppad

vogels
cat. 1 t/m
cat. 5
4
koolmees,
pimpelmees,
merel, ekster
en zwarte
kraai

bruine kikker, groene kikker, kleine watersalamander en gewone pad
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Tabel 4.9 Beschermde soorten binnen de verschillende ontwikkelingslocaties en
het beschermingsregime
vrijstellingsregeling
tabel 1

ontheffingsregeling Ffw
tabel 2

ontwikkelingslocaties

bijlage 1
AMvB
gewone vogelmelk

alle vleermuizen
en rugstreeppad

koolmees,
pimpelmees,
merel, ekster
en zwarte
kraai

kleine modderkruiper

alle vleermuizen
en rugstreeppad

koolmees,
pimpelmees,
merel, ekster
en zwarte
kraai

alle vleermuizen
en rugstreeppad (bij grondwerkzaamheden)

koolmees,
pimpelmees,
merel, ekster
en zwarte
kraai

egel, veldmuis en huisspitsmuis

vleermuizen

bruine kikker, groene kikker en gewone pad

rugstreeppad
(bij grondwerkzaamheden)

koolmees,
pimpelmees,
merel, ekster
en zwarte
kraai

bruine kikker, groene kikker, kleine watersalamander en gewone pad
egel, veldmuis, dwergmuis,
bosmuis en huisspitsmuis.
bruine kikker, groene kikker, kleine watersalamander en gewone pad

Het Witte Huis

egel, veldmuis en huisspitsmuis
bruine kikker, groene kikker,en gewone pad

Oude Rijnzichtweg
11-13

bloemenkiosk
'Corinda'

vogels
cat. 5

kleine modderkruiper

egel, veldmuis, dwergmuis,
bosmuis en huisspitsmuis.

Rivierduinen, locatie Endegeest

tabel 3
bijlage IV HR

egel, veldmuis en huisspitsmuis
bruine kikker, groene kikker en gewone pad

koolmees,
pimpelmees,
merel, ekster
en zwarte
kraai

Toetsing
Soortenbescherming
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van beschermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat
ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen dat
overtredingen van de Ffw niet optreden.
Er zal geen ontheffing nodig zijn voor de tabel 1 soorten van de Ffw waarvoor een vrijstelling van
de verbodsbepalingen van de Ffw geldt. De aantasting en verstoring van vogels dient te worden
voorkomen door werkzaamheden buiten het broedseizoen (globaal van 15 maart tot en met 15
juli) te laten starten.
In de watergangen komt mogelijk de kleine modderkruiper (categorie 2) voor. Indien blijkt dat
de soort aanwezig is, dient voor de werkzaamheden aan de watergang een ontheffing aangevraagd te worden bij het Ministerie van LNV.
Mogelijk zijn zwaar beschermde vleermuizen, rugstreeppad (tabel 3, bijlage IV HR), dan wel vogels met een vaste nestplaats (cat. 1 t/m 4) binnen het plangebied aanwezig. Indien vaste rustverblijfs- of voortplantingsplaatsen en/of primaire vliegroutes of primaire foerageergebieden
van deze soorten aanwezig blijken (hetgeen aan de hand van veldonderzoek in het voorjaar, zomer en najaar moet worden vastgesteld) en aangetast worden door toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen, dan dient overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het treffen van
mitigerende en compenserende maatregelen. Indien de vereiste maatregelen worden genomen
zal de Ffw de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staan. Indien de vereiste maat-
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regelen niet mogelijk zijn, dient in nader overleg met de Dienst Regelingen van het ministerie
van LNV bepaald te worden of het plan in zijn huidige vorm uitvoerbaar is.
Vogels uit categorie 5 vragen wel om nader onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of
ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.
Verstoring
Tijdens de aanleg treedt er verstoring op door geluid en beweging (gebruik van machines,
bouwwerkzaamheden, verkeersbewegingen). Om deze tijdelijke verstoring te minimaliseren
dient er tijdens de bouwwerkzaamheden rekening gehouden te worden met kwetsbare perioden
(broedseizoen, voortplantingsseizoen, baltsperiode) van de betreffende diersoorten.
Aanbeveling
Gewone vogelmelk kan tijdens de planwerkzaamheden uitgegraven worden en in een soortgelijk
biotoop in de omgeving teruggezet worden, zodat deze soort geen schade ondervindt van de
planwerkzaamheden.
Zorgplicht
In de Ffw staat ook het principe van 'zorgvuldige handelen' beschreven. Dit is gericht op het
voorkomen van onnodige slachtoffers (ook al geldt voor deze soorten een vrijstelling). Uit het
oogpunt van zorgvuldig handelen is het wenselijk om, ruim voorafgaande aan de feitelijke ingreep, gefaseerd te kappen en de gras- en oevervegetatie, waar ingrepen zullen plaatsvinden,
(frequent) kort te maaien en het maaisel af te voeren. Hierdoor wordt het gebied minder geschikt als leefgebied voor kleine zoogdieren, vogels en amfibieën (voor zwaar beschermde soorten geldt de zware procedure waarbij eisen worden gesteld aan mitigatie en compensatie). Deze
zullen wegtrekken of zich niet vestigen. De kans op het onbewust doden van deze toch (algemene) dieren is daardoor duidelijk geringer en hiermee kan worden voldaan aan de doelstelling
ten aanzien van het zorgvuldig handelen, zoals vastgelegd in de Ffw.
-

-

-

Conclusies
De Natuurbeschermingswet staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg.
Er zal geen ontheffing nodig zijn voor de tabel 1-soorten van de Ffw waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Ffw geldt. De aantasting en verstoring van vogels
dient te worden voorkomen door werkzaamheden buiten het broedseizoen (globaal van 15
maart tot en met 15 juli) te laten starten.
In de watergangen komt mogelijk de kleine modderkruiper (categorie 2) voor. Indien blijkt
dat de soort aanwezig is, dient voor de werkzaamheden aan de watergang een ontheffing
aangevraagd te worden bij het Ministerie van LNV.
Mogelijk zijn zwaar beschermde vleermuizen, rugstreeppad (tabel 3, bijlage IV HR), dan
wel vogels met een vaste nestplaats (cat. 1 t/m 4) binnen het plangebied aanwezig. Indien
vaste rust-, verblijfs- of voortplantingsplaatsen en/of primaire vliegroutes of primaire foerageergebieden van deze soorten aanwezig blijken (hetgeen aan de hand van veldonderzoek in het voorjaar, zomer en najaar moet worden vastgesteld) en aangetast worden door
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, dan dient overtreding van de Flora- en faunawet
voorkomen te worden door het treffen van mitigerende en compenserende maatregelen.
Indien de vereiste maatregelen worden genomen zal de Ffw de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staan. Indien de vereiste maatregelen niet mogelijk zijn, dient in
nader overleg met de Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV bepaald te worden of
het plan in zijn huidige vorm uitvoerbaar is.
Vogels uit categorie 5 vragen wel om nader onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond
beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende
feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.
Tevens dient er rekening gehouden te worden met de zorgplicht.
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4.10. Archeologie
Algemeen
In 1992 is het Verdrag van Malta tot stand gekomen. Doelstelling van het verdrag is de bescherming en het behoud van archeologische waarden. De implementatie van dit Verdrag in de vorm
van een wijziging van onder meer de Monumentenwet 1988 heeft per 1 september 2007 zijn beslag gekregen. Als gevolg van de wijziging op de Monumentenwet 1988 wordt in het kader van
de ruimtelijke ordening het behoud van het archeologisch erfgoed meegewogen zoals alle andere
belangen die bij de voorbereiding van het plan een rol spelen.
De gemeente Oegstgeest heeft een rijk bodemarchief. In de afgelopen decennia is bij opgravingen vastgesteld dat het onderzoek van de archeologische resten die in de bodem verborgen liggen een belangrijke bron van kennis over de bewoningsgeschiedenis van de regio vormt.
De doelstelling van het gemeentelijk archeologiebeleid is om de archeologische bronnen zo verantwoord mogelijk te beschermen. Ondanks de inspanningen tot behoud van archeologische
resten vindt nog steeds erosie van het bodemarchief plaats. Het is uit archeologisch oogpunt
wenselijk dat verstoring van de diepere ondergrond bij toekomstige ontwikkelingen zoveel mogelijk wordt vermeden. Waar dit niet mogelijk is, zal in de gebieden waar waardevolle, informatieve archeologische resten verloren dreigen te gaan, voorafgaand aan de geplande bodemingreep verantwoord onderzoek dienen plaats te vinden. Om deze doelstelling te kunnen realiseren is in het bestemmingsplan een aantal regels en maatregelen opgenomen. Deze regels zijn
gebaseerd op een inventarisatie en evaluatie van de omvang en kwaliteit van het archeologisch
bodemarchief. De resultaten van deze inventarisatie, die de gehele gemeente beslaat, zijn vastgelegd in een rapport, voorzien van een toelichting met kaartbijlagen waaronder een archeologische waarden- en verwachtingenkaart - Archeologische waardenkaart Oegstgeest. Dit rapport
geldt tevens als verantwoording en onderbouwing van de in het bestemmingsplan voorgestelde
maatregelen.
Archeologische waardenkaart
Het onderzoek dat ter voorbereiding van de archeologische waarden- en verwachtingenkaart is
uitgevoerd, is gericht een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen van het bodemarchief.
Uit het onderzoek dat is verricht ten behoeve van de archeologische inventarisatie is gebleken
dat in het plangebied Wilhelminapark en Geesten geen vondstmeldingen bekend zijn.
In een gebied tussen Nachtegaallaan en buitenplaats Endegeest heeft in 2003 archeologisch onderzoek (nr. 4762/RAAP-notitie 420) plaatsgevonden. Het resultaat van dit onderzoek was dat
hier geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen die duiden op bewoningssporen uit het
verleden, wel zijn hier sporen aangetroffen van een 'geriefhout' of een 'pestbosje'.
Uit historische bronnen is bekend dat in het plangebied een aantal cultuurhistorische elementen
aanwezig zijn geweest waarvan nog resten in de bodem aanwezig kunnen zijn. Tijdens het inventariserend archeologisch onderzoek zijn echter geen duidelijke archeologische sporen aangetroffen, behalve de sporen van het eerdergenoemde 'geriefhout' of 'pestbosje'. In dit gebied
zijn verder nog sporen te verwachten van de buitenplaats Endegeest.
Geologisch gezien komen in het plangebied de volgende eenheden voor: gebied met strandwallen, strandvlakten (DLO - Staring/RDG 1994).
Ten aanzien van geomorfologie en bodems zijn voor het plangebied de volgende gegevens voorhanden. De strandvlakten zijn meestal afgedekt met Hollandveen, met hierop klei, zavel en
zandafzettingen uit de Rijn (Van Heeringen 1992, Zagwijn 1986).
Er zijn in het plangebied geen gedeelten waarvan duidelijk is dat deze in ernstige mate zijn verstoord.
Op basis van bovengenoemde archeologische vondsten, cultuurhistorische waarden, geologische, geomorfologische en bodemkundige kenmerken gelden in het plangebied de volgende archeologische waarden en verwachtingen.
Archeologisch waardevol is het gebied rond kasteel Endegeest, oorspronkelijk een uit de middeleeuwen daterend versterkt huis of kasteel, dat ten tijde van het beleg van Leiden is verwoest.
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Een klein, op Oegstgeester grondgebied gelegen, deel van het naar voormalig sportpark Pomona
in Leiden genoemd opgravingsterrein, is eveneens aangemerkt als archeologisch waardevol
vanwege de aangetroffen inheems Romeinse nederzetting.
Een hoge archeologische verwachting geldt voor een klein gedeelte van de in het plangebied
aanwezige strandwalflanken. Voor het grootste deel van het plangebied geldt een gematigde archeologische verwachting en in een klein deel van het plangebied geldt een lage archeologische
verwachting.
Beleid
Op de waarden- en verwachtingenkaart is weergegeven waar informatieve overblijfselen uit het
verleden zijn te verwachten.
De kans op het aantreffen van archeologische resten wordt als middelmatig ingeschat in de gebieden van het plangebied waarvoor een gematigde verwachting geldt.
Door aftopping (voor zandwinning) van de oude strandwallen in het gebied en door omzetting
van het resterende bodemprofiel ten behoeve van bollenteelt worden hier weinig belangwekkende bewoningssporen uit het verleden verwacht. Ook de voormalige strandvlakte tussen de
oude strandwallen heeft een gematigde verwachting gekregen door de invloed van de zee.
De kans dat in deze gebieden archeologische resten worden aangetroffen bij kleinere ingrepen is
zeer klein. Pas wanneer een grootschalige ontwikkeling plaatsvindt, is er een reële kans op het
aantreffen van deze fenomenen middels een inventariserend archeologisch veldonderzoek. Om
deze reden is ervoor gekozen in deze gebieden alleen bij grotere ingrepen archeologisch onderzoek uit te laten voeren.
De gebieden waarvoor een hoge archeologische verwachting geldt, zijn gebonden aan nauwere
voorwaarden. Op een smalle strook van de in het plangebied aanwezige strandwalflanken wordt
de kans op het aantreffen van archeologische resten groter geacht. Hier zal dan ook bij kleinere
bodemingrepen een archeologisch onderzoek vereist worden.
Via de regels in het bestemmingsplan is het mogelijk gemaakt om de waardevolle delen van het
bodemarchief te behouden, bij voorkeur in de bodem zelf en als dit niet mogelijk is door archeologisch onderzoek uit te voeren en eventueel aanvullende maatregelen te treffen.
Getracht is een verantwoorde balans te vinden tussen enerzijds de wetenschappelijke en cultuurhistorische belangen en anderzijds de maatschappelijke en organisatorische uitvoerbaarheid. Ondanks de toegenomen inspanningen kan niet elk overblijfsel uit het verleden worden
onderzocht of beschermd. Niet elke vierkante meter van de bodem kan worden ontzien, ook niet
als daar mogelijk sporen uit het verleden in aanwezig zijn. Anderzijds is gekozen voor een verscherpte aandacht voor, en het stellen van duidelijke voorwaarden aan, ingrepen in de bodem
van de archeologisch (potentieel) waardevolle delen van het plangebied. De regels zijn daarbij
zoveel mogelijk proportioneel afgestemd op de omvang van de eventuele ingreep, in combinatie
met de kans dat daarbij belangwekkende en informatieve overblijfselen zullen worden aangetroffen. Concreet betekent dit voor het onderhavige plangebied dat oppervlaktecriteria gelden.
Voor de archeologische waarden geldt de volgende beschermende regeling in de regels van het
bestemmingsplan.
Indien bodemingrepen worden voorbereid in de gebieden met archeologische waarden, zal ter
behoud en bescherming van archeologische resten onderzocht moeten worden in hoeverre deze
in situ kunnen worden veiliggesteld.
Waar een hoge archeologische verwachting geldt, moet bij bodemingrepen dieper dan 30 cm
vooraf aan de hand van archeologisch onderzoek de archeologische waarde worden bepaald indien de werkzaamheden een oppervlakte van meer dan 100 m² beslaan. In gebieden met een
gematigde verwachting moet de archeologische waarde bekend zijn indien deze bodemingrepen
worden verricht op een oppervlakte van meer dan 250 m². Voor gebied met een lage archeologische verwachting behoeft de archeologische waarde vooraf niet te worden bepaald.
In de gebieden waar archeologisch onderzoek is voorgeschreven wordt, in lijn met de gewijzigde
Monumentenwet 1988, van toekomstige initiatiefnemers een (financiële) inspanning gevraagd
om resten uit het verleden veilig te stellen.
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Via de regeling in het bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om de waardevolle delen
van het bodemarchief te behouden, bij voorkeur in de bodem zelf en als dit niet mogelijk is door
archeologisch onderzoek uit te voeren.
Aanlegvergunning
Volgens de regels is voor die bodemingrepen waarbij vooraf aan de hand van archeologisch onderzoek de archeologische waarde moet zijn bepaald, een aanlegvergunning vereist. Het betreft
de handelingen die erop gericht zijn de grond te 'verstoren', zoals ontgraven, heien, bouw van
kelders etc. In de meeste gevallen kan een aanlegvergunning worden gecombineerd met een
bouwvergunning. Alvorens men kan bouwen, moet gelegenheid worden gegeven om op basis
van de voorwaarden die aan een aanlegvergunning zijn verbonden het noodzakelijk geoordeelde
onderzoek te laten uitvoeren. Dit systeem betreft ook de niet-bebouwde gronden zoals openbaar
gebied. De gemeente is dus ook gebonden aan haar eigen regels. Dit is van belang bij herinrichtingswerkzaamheden het aanleggen van nieuwe rioleringen, de bouw van een parkeerkelder en
dergelijke.
In gevallen waarin aanlegvergunning is vereist, geven burgemeester en wethouders (op basis
van advies van een archeologisch deskundige) aan op welke wijze aanvullend archeologisch onderzoek dient plaats te vinden. De resultaten van het vooronderzoek zijn hiervoor bepalend. Het
archeologisch onderzoek begint met het opstellen van een Programma van Eisen. Daarin wordt
vastgelegd aan welke voorwaarden een onderzoek moet voldoen. Op grond van specifieke terreinomstandigheden wordt aangegeven hoe het onderzoek zal worden uitgevoerd, hoe de gemeente daarbij betrokken wordt en wat gedaan wordt als oudheidkundige sporen worden aangetroffen. Het is niet noodzakelijk dat de gemeente dit onderzoek zelf verricht. Teneinde te
voorkomen dat een onderzoek te summier is moeten daaraan wel voorwaarden kunnen worden
gesteld, als het door bureaus wordt uitgevoerd die door de belanghebbende bouwende partij zijn
ingeschakeld. Daarom is tevens in de regels opgenomen dat een Programma van Eisen gemeentelijke goedkeuring behoeft.
Indien de ingreep waarvoor aanlegvergunning wordt gevraagd, kan leiden tot aantasting van archeologische waarden, kunnen voorwaarden aan het verlenen van aanlegvergunning worden
verbonden. Die voorwaarden kunnen zijn bouwplanaanpassing, het nemen van technische
maatregelen om aantasting van het bodemarchief tegen te gaan, het uitvoeren van een definitief
archeologisch onderzoek, het archeologisch begeleiden van grondwerk of een combinatie daarvan. Verder verdient nog vermelding dat in voorkomend geval besloten kan worden oudheidkundige overblijfselen in situ (op de plaats waar deze zich bevinden) te handhaven. In voorkomend geval moet waar mogelijk voorkomen worden dat deze resten verstoord worden als bijvoorbeeld heipalen worden toegepast. In de regels is een bevoegdheid tot het stellen van nadere
eisen opgenomen om zeker te stellen dat het bouwplan aan deze in situ te conserveren resten
wordt aangepast.
Voorafgaand aan het verlenen van een aanlegvergunning kan van de initiatiefnemer gevraagd
worden om een inventariserend archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek kan
bestaan uit locatiegericht historisch onderzoek, booronderzoek, geofysisch prospectieonderzoek,
het graven van proefsleuven of een combinatie daarvan. Op basis van het inventariserend archeologisch onderzoek wordt beoordeeld of aanlegvergunning kan worden verleend en onder welke
voorwaarden.
De kosten van archeologisch onderzoek en andere noodzakelijke maatregelen zijn in principe
voor rekening van de aanvrager. De gewijzigde Monumentenwet 1988 bevat overigens een compensatieregeling in het geval van excessieve kosten.
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5.1. Planvorm
Het plan is een gedetailleerd bestemmingsplan. Ter invulling van de beschermende functie voor
het beschermd dorpsgezicht als bedoeld in artikel 36 van de Monumentenwet 1988, is voorzien
in een specifieke dubbelbestemming (Waarde - Cultuurhistorie). Voor de locatie Endegeest is
deels gebruikgemaakt van een meer globale bestemmingsregeling, waarbij voor de nieuwe bebouwing bouwvlakken met een maximum bebouwingsoppervlak zijn opgenomen.
Het bestemmingsplan heeft een beheersfunctie voor de bestaande bebouwing. Daarnaast biedt
het plan een juridisch-planologische regeling voor de nieuwe ontwikkelingen in het plangebied:
in de eerste plaats het terrein van Rivierduinen (Endegeest). Een deel van de bestaande bebouwing wordt door deze ontwikkelingen wegbestemd. Voor de nieuwe woningen Oude Rijnzichtweg 11-13, de uitbreiding van de bloemenkiosk en het Witte Huis is een rechtstreekse bestemmingsregeling opgenomen. De planvorm is in hoofdzaak die van een gedetailleerd eindplan.

5.2. Opbouw juridische regeling
5.2.1. Planregels

Opbouw planregels
De planregels zijn gestructureerd in vier hoofdstukken en bestaan uit de volgende onderdelen:
inleidende regels;
bestemmingsregels;
algemene regels;
overgangs- en slotregel.
Inleidende regels
Begrippen
Dit artikel definieert de begrippen die in het bestemmingsplan worden gebruikt. Dit wordt gedaan om interpretatieverschillen te voorkomen.
Wijze van meten
Dit artikel geeft aan hoe de lengte, breedte, hoogte, diepte en oppervlakte en dergelijke van
gronden en bouwwerken wordt gemeten of berekend. Alle begrippen waarin maten en waarden
voorkomen worden in dit artikel verklaard.
Plankaart en bestemmingsregels
Op de plankaart zijn vrijwel alle functies apart bestemd, waardoor het direct mogelijk is om met
het bijbehorende renvooi (verklaring van de bestemmingen) te zien welke bestemmingen aan de
gronden binnen het plangebied gegeven zijn. In de bijbehorende regels zijn de bestemmingsomschrijving, de bouwregels en de gebruiksregels alsmede de ontheffings- en wijzigingsbevoegdheden te vinden.

5.2.2. Bestemmingsregels

Agrarisch
De bestemming Agrarisch is toegekend aan het open gebied aan de randen van het plangebied.
Het betreft het gebied langs de snelweg A44 en het zuidelijke deel van het plangebied langs de
Wassenaarseweg en de gemeentegrens met Leiden en het gebied ten noorden van het volkstuinencomplex. In het plangebied is één agrarisch bedrijf aanwezig, te weten kwekerij De Zijl Bedrijven aan de Nachtegaallaan.
Op de gronden mogen uitsluitend gebouwen worden gebouwd met een hoogte van ten hoogste
2 m en een oppervlakte van ten hoogste 20 m².
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Bedrijf
Het in het plangebied aanwezige reclamebedrijf Hillenaar Outdoor Advertising is voorzien van
de bestemming Bedrijf. De zonering is op de plankaart aangegeven door middel van een categorieaanduiding binnen de bestemming Bedrijf. De milieucategorie van het bedrijf wordt bepaald
aan de hand van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' die is opgenomen als bijlage
bij de regels van dit bestemmingsplan.
Onbebouwde gronden
Op de gronden buiten het bouwvlak, zijn slechts bouwwerken, geen gebouwen toegestaan. Daarnaast is, ter bescherming van de ruimtelijke kwaliteit, opslag van goederen aan een stapelhoogte
gebonden van ten hoogste 4 m.
Detailhandel
De bestemming Detailhandel is toegekend aan de bloemenkiosk aan de Geversstraat. Het bestemmingsvlak is ten opzichte van de vigerende regeling vergoot in verband met de uitbreidingsplannen van de kiosk. Naast detailhandel en dienstverlening, zijn bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen mogelijk.
Gemengd
De bestemming Gemengd is toegekend aan gronden waar naast het wonen ook andere functies
zijn toegestaan. Binnen de bestemming Gemengd zijn naast het wonen ook detailhandel en
dienstverlening, kantoren en maatschappelijke voorzieningen mogelijk. Het betreft hier de
woon-winkelpanden aan de Geversstraat en enkele panden aan de Deutzstraat en Van Assendelftstraat.
Groen
De bestemming Groen is gegeven aan beeld- of structuurbepalend groen. Ook bermen, voet- en
fietspaden en bijbehorende voorzieningen hebben deze bestemming gekregen. Binnen de bestemming Groen zijn vanuit het oogpunt van flexibiliteit ook ondergeschikte functies ten behoeve van de bestemming Maatschappelijk en sportvoorzieningen mogelijk ten behoeve van de
functies op het terrein van Rivierduinen. Te denken valt aan de tennisbaan Endegeest en de
sportvelden bij Curium. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-1'
is tevens een zorgkwekerij toegestaan.
Voor het groen binnen delen van het plangebied is in verband met het beschermd dorpsgezicht
Wilhelminapark en Geesten de aanduiding cultuurhistorische waarde opgenomen. Deze aanduiding beoogt het behoud, herstel en verdere ontwikkeling van het parkgebied waarbij de profilering en indeling van de open ruimte dienen aan te sluiten op de cultuurhistorische karakteristiek van het beschermd dorpsgezicht Wilhelminapark en Geesten.
Horeca
In het plangebied bevindt zich één horecabedrijf welke is bestemd als Horeca. Aan de Rhijngeesterstraatweg is café restaurant De Gouwe gevestigd. Deze gronden hebben de bestemming horeca gekregen. Via de Staat van Horeca-activiteiten is de toelaatbaarheid voor de horeca-activiteiten in het plangebied afgestemd op de gevoelige bestemmingen in de omgeving. Op basis
hiervan kunnen horeca-activiteiten tot en met categorie 1 van de Staat van Horeca-activiteiten
worden toegestaan. Het café is restaurant is voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van
horeca'. Hier is een café voor zover voorkomend in categorie 2 van de Staat van Horecabedrijven
toegestaan. Op de verdiepingen is daarnaast Wonen toegestaan.
Kantoor
De bestemming Kantoor is toegekend aan het architecten- en ingenieursbureau aan het Wilhelminapark 17.
Maatschappelijk
Maatschappelijke functies, waaronder gezondheidszorg, openbare dienstverlening, verenigingsleven, jeugd- en kinderopvang en onderwijs, zijn voorzien van de bestemming Maatschappelijk. Per bestemmingsvlak is voor een aantal locaties op de plankaart een maximaal te bebouwen percentage of oppervlakte (m²/bvo) weergegeven.
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In het zuidelijke deel van het terrein Endegeest zal een woonwijk worden gerealiseerd met aanleunwoningen (groepsverblijf) en geschakelde woningen. Op de plankaart is een dit gebied voorzien van de aanduiding 'woongebied'.
Voor de locatie Witte Huis is naast de maatschappelijke bestemming ook een aanduiding opgenomen voor het maximumaantal zorgwoningen. Dit aantal bedraagt ten hoogste 30. Indien er
een horecagelegenheid wordt gecreëerd, dan zijn ten hoogste 25 zorgwoningen toegestaan.
Recreatie - Dagrecreatie
De recreatieve voorzieningen in het plangebied, waaronder manege Moedig Voorwaarts aan de
Wassenaarseweg en het volkstuinencomplex langs de Nachtegaallaan (Tuingroep 'Het Zonneveld'), zijn bestemd als Recreatie - Dagrecreatie. Soms kan er sprake zijn van hinder voor de omgeving als gevolg van recreatief gebruik, bijvoorbeeld in de vorm van verkeersaantrekkende
werking en geluidshinder. Om te voorkomen dat op de betrokken gronden alle soorten recreatieve activiteiten kunnen worden uitgeoefend en daarmee de kans ontstaat op onbedoelde effecten voor de omgeving, zijn deze gronden tevens voorzien van een aanduiding. Binnen de bestemming Recreatie - Dagrecreatie zijn de aanduidingen 'manege' en 'volkstuinen' opgenomen.
Tot slot is het bestaande kassencomplex voorzien van een specifieke bouwaanduiding.
Tuin
De op de plankaart voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor de voortuinen bij de woningen in het plangebied. Op deze gronden zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan. Daarnaast is een ontheffingsregeling opgenomen ten behoeve van het toestaan van erkers.
Verkeer
Daar waar een weg een stroomfunctie heeft, zijn de gronden bestemd als Verkeer. Binnen het
plangebied betreft dit de snelweg A44, de Endegeesterstraatweg en de Geversstraat. Binnen deze
bestemming is een aantal daarin passende gebruiksvormen toegestaan zoals parkeren, geluidswerende voorzieningen, groen, water, nutsvoorzieningen, reclame-uitingen en dergelijke.
Verkeer - Verblijfsgebied
Daar waar het openbaar gebied een verblijfs- en verplaatsingsfunctie heeft, zijn de gronden bestemd als Verkeer - Verblijfsgebied. Binnen deze bestemming is een aantal daarin passende gebruiksvormen toegestaan zoals parkeren, groen, water, nutsvoorzieningen en fiets- en voetpaden.
Water
De in het plangebied aanwezige hoofdwatergangen, essentieel voor de waterhuishouding, zijn
bestemd voor Water. De gronden op de kaart aangewezen voor Water zijn bestemd voor de waterhuishouding en verkeer te water. Binnen deze bestemming zijn uitsluitend bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, toegestaan met een hoogte van ten hoogste 3 m zoals keermuren voor de waterbeheersing, oeverbeschoeiingen, duikers, bruggen en aanlegsteigers.
Wonen
De woningen in het plangebied zijn voorzien van de bestemming Wonen. Het beleid is erop gericht de kwaliteit van de woonomgeving te behouden en waar mogelijk te versterken. Rekening
houdend met dit uitgangspunt, is een regeling geformuleerd die het resultaat is van de afweging
tussen enerzijds een maximaal woongenot voor de bewoners en anderzijds de opgave om de bestaande ruimtelijke kwaliteit te waarborgen.
Naast de bestaande situatie en de bestaande mogelijkheden welke voortvloeien uit de vigerende
regeling, is bij het toekennen van de bestemmingen het bieden van voldoende erfbebouwingsmogelijkheden voor de bestaande woningen het uitgangspunt. De basis voor de regeling van de
bestaande woonfunctie wordt gevormd door een regeling bestaande uit bouwvlakken (bouwgrenzen en voorgevelrooilijnen).
Hoofdgebouwen
Bij de opstelling van het bestemmingsplan is voor alle woningen bepaald waar in de huidige situatie het hoofdgebouw (de woning zelf) en waar het bijgebouw (bijvoorbeeld garage) staat.
Deze bestaande situatie is het uitgangspunt. Rekening houdend met karakteristieke voorgevelverspringingen en rooilijnen, zijn op de bestemmingsplankaart bouwvlakken ter plaatse van de
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hoofdgebouwen opgenomen waarmee de plaats hiervan juridisch is vastgelegd. Buiten de bouwvlakken is erfbebouwing toegestaan volgens de bouwregels.
Hoofdgebouwen worden gebouwd in het bouwvlak. De bebouwingsregeling bevat verder bepalingen met betrekking tot de bouw- en goothoogte van de hoofdgebouwen.
Erfbebouwing
De gronden achter en deels naast het hoofdgebouw c.q. de woning zijn te gebruiken voor uitbreiding van het hoofdgebouw of voor de bouw van bijgebouwen. De gezamenlijke oppervlakte
van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag ten hoogste 60 m² bedragen waarbij als uitgangspunt geldt dat ten minste 60% van de bij het hoofdgebouw behorende zij- en achtererf, met een
minimum van 30 m², onbebouwd en overdekt blijf. In afwijking van deze regel mag, indien de
oppervlakte van het erf minder dan 42 m² bedraagt, het gezamenlijk oppervlak van de aan- en
uitbouwen en bijgebouwen ten hoogste 12 m² bedragen.
Op deze manier worden er voldoende erfbebouwingsmogelijkheden geboden, terwijl de ruimtelijke kwaliteit niet onevenredig wordt aangetast.
Ondergronds bouwen
Voor ondergronds bouwen is een aparte regeling opgenomen conform het gemeentelijk beleid.
Ondergronds bouwen ten behoeve van kelders is toegestaan onder een aantal specifieke voorwaarden.
Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis
Binnen de bestemming Wonen wordt het uitoefenen van een 'aan-huis-gebonden beroep'
(rechtstreeks) of 'aan-huis-gebonden (bedrijfs)activiteiten' (door middel van ontheffing) toegestaan. De hoofdgebouwen (inclusief aan- en uitbouwen, maar exclusief bijgebouwen) mogen
worden gebruikt voor aan-huis-gebonden beroepen onder de voorwaarden, opgenomen in de
planregels van de bestemming Wonen. De hoofd- en bijgebouwen mogen worden gebruikt voor
aan-huis-gebonden (bedrijfs)activiteiten onder de voorwaarden, opgenomen in de ontheffingsregeling in de planregels bij de bestemming Wonen.
Als voorbeelden van aan-huis-gebonden beroepen gelden kantoorfuncties als advocaat, architect
en verzekeringsagent. Het karakter van een aan-huis-gebonden beroep dient te zijn: een kantoorfunctie, uitgeoefend door de bewoner; de functie dient ook een introvert karakter te hebben
en niet specifiek publieksgericht te zijn. Met 'publieksgericht' wordt in dit kader bedoeld: uitsluitend of overwegend gericht op het verlenen van diensten aan consumenten.
Als voorbeelden van aan-huis-gebonden (bedrijfs)activiteiten gelden:
persoonlijke dienstverlening: kapper, pedicure, manicure, schoonheidsspecialiste;
ambachtelijke bedrijvigheid;
medische/therapeutische dienstverlening;
kunstzinnige activiteiten: ateliers.
Het karakter van een aan-huis-gebonden (bedrijfs)activiteit dient te zijn: kleinschalig, uitgeoefend door de bewoner; de functie kan meer publieksgericht zijn dan een aan-huis-gebonden beroep en kan een zekere verkeersaantrekkende werking hebben. In de ontheffingsbepaling voor
aan-huis-gebonden (bedrijfs)activiteiten planregels van de bestemming Wonen is door middel
van expliciete voorwaarden effectief een grens gesteld aan deze publieksgerichtheid en aan deze
verkeersaantrekkende werking.
Voor zowel aan-huis-gebonden beroepen als aan-huis-gebonden (bedrijfs)activiteiten geldt dat
deze uitsluitend zijn toegestaan indien de woonfunctie blijft prevaleren en geen hinder optreedt
voor de woonomgeving.
Leiding - Olie
Ter bescherming van de in het plangebied aanwezige planologisch relevante brandstoftransportleiding, is de bestemming Leiding - Olie opgenomen. Het betreft hier een dubbelbestemming. Naast deze bestemming van Leiding is er ook een andere bestemming van kracht. Ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemmingen mag, met inachtneming van de
voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels, uitsluitend worden gebouwd, indien het
bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerAdviesbureau RBOI
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ken. Nieuwbouw is slechts mogelijk op basis van een door burgemeester en wethouders verleende ontheffing, waarbij getoetst wordt aan het belang van de leiding. Voor het uitvoeren van
een aantal werkzaamheden en werken, geen gebouwen zijnde is een aanlegvergunningplicht opgenomen. De werken of werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar voor zover het leidingbelang
niet onevenredig wordt geschaad. De leidingbeheerder brengt hierover voorafgaand advies uit
aan burgemeester en wethouders.
Waarde - Archeologie
Om deze waarde te waarborgen is de bestemming Waarde - Archeologie opgenomen. Deze bestemming fungeert als dubbelbestemming. Bouwwerken op gronden met samenvallende bestemmingen kunnen weliswaar worden gerealiseerd, maar dan met inachtneming van de in de
regels opgenomen voorwaarden. Daarvoor is een ontheffingsbevoegdheid opgenomen. Is er blijkens onderzoek geen sprake van archeologische waarden, dan kunnen de werken en bouwwerken met ontheffing worden gerealiseerd.
In het kader van de bescherming van de archeologische waarden is voor een aantal werken, niet
zijnde bouwwerken, en werkzaamheden een aanlegvergunningenstelsel opgenomen.
Archeologische waarden kunnen ook worden bedreigd door grondwerkzaamheden die samengaan
met de aanleg van bijvoorbeeld wegen, bebouwing en watergangen. Ook ingrijpende agrarische
werkzaamheden (diepploegen, onderbemalen) kunnen het bodemarchief onherstelbaar beschadigen en de daarin opgeslagen informatie verloren doen gaan. Deze gronden worden derhalve mede
bestemd voor het behoud en de bescherming van de aanwezige archeologische waard en. Bouwen
ten behoeve van samenvallende bestemmingen is via ontheffing alleen toegestaan voor zover de
archeologische waarde niet worden geschaad en genoemde werken en werkzaamheden zijn zonder
aanlegvergunning niet toegestaan.
Waar een hoge archeologische verwachting geldt, is aanduiding 'specifieke vorm van waarde-1'
opgenomen. In gebieden met een gematigde verwachting is de aanduiding 'specifieke vorm van
waarde-2' opgenomen. Het verschil zit in de oppervlakte van werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning of aanvullende toetsing bij bouwvergunningverlening is vereist.
Waarde - Cultuurhistorie
Het grootste deel van het plangebied ligt binnen het beschermd dorpsgezicht Wilhelminapark
en Geesten. Het bestemmingsplan vervult voor het beschermd dorpsgezicht een beheers- en gebruiksfunctie.
Teneinde de in de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht beschreven plicht de bestaande
structuur en ruimtelijke kwaliteit van dit gebied zo goed mogelijk te behouden, is gekozen voor
een hoofdzakelijk gedetailleerde planvorm. Op deze manier is het mogelijk de reeds aanwezige
functies te voorzien van een gedetailleerde bestemmingsregeling waardoor de ruimtelijke kwaliteit in het gebied kan worden beheerd en behouden en de cultuurhistorische waarden waar
mogelijk kunnen worden versterkt.
Ter bescherming van het beschermd dorpsgezicht Wilhelminapark en Geesten is tevens een
aanlegvergunningstelsel opgenomen. Het is verboden binnen het beschermd dorpsgezicht zonder of in afwijking van een aanlegvergunning werkzaamheden te verrichten zoals bijvoorbeeld
het bestraten of herstraten, het geheel of gedeeltelijk vergraven of dempen van waterlopen, het
bebossen of aanbrengen van houtachtige gewassen en het slopen van gebouwen of delen van gebouwen.
Waterstaat - Waterkering
De waterkering ter hoogte van de Rijnzichtweg heeft de dubbelbestemming Waterstaat -Waterkering.
Deze gronden hebben een waterkerende functie of zijn van invloed op de waterkering. Er is
sprake van samenvallende bestemmingen, waarbij de met Waterstaat - Waterkering samenvallende bestemmingen ondergeschikt zijn. Dit uitgangspunt is verwerkt in de betreffende bouwregels. Langs de bestemming Waterstaat - Waterkering zijn beschermingszones aanwezig waarop
de Keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland van toepassing is. Voor het uitvoeren van
werkzaamheden binnen de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering en in de beschermingszones is een ontheffing van de Keur van het Hoogheemraadschap vereist.
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5.2.3. Algemene regels

In dit onderdeel van de regels komen algemene regels aan de orde die gelden voor alle bestemmingen in het bestemmingsplan. De algemene regels bestaan uit de volgende artikelen.
Antidubbeltelregel
Een antidubbeltelregel wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen
beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw
of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.
De formulering van de antidubbeltelregel wordt bindend voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.2.4 Bro).
Algemene bouwregels
- Overschrijding bouwgrenzen
De aangegeven bouwgrenzen mogen worden overschreden met kleine bouwdelen. In dit artikel
is geregeld hoe groot de overschrijding mag zijn en onder welke voorwaarden.
Algemene ontheffingsregels
In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de regels waarvan ontheffing kan worden verleend. Het gaat hierbij om de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van regels die gelden voor
alle bestemmingen in het plan. Deze bepaling geldt niet ter plaatse van enkele percelen met de
'specifieke bouwaanduiding-3'.
Algemene wijzigingsregels
In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de regels waarmee door middel van een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.6 Wro het mogelijk is enige flexibiliteit in het plan aan te brengen.
Het gaat hierbij om een bevoegdheid en houdt geen verplichting in. Deze bevoegdheid mag nadrukkelijk niet worden gebruikt om zodanig aanzienlijke wijzigingen van bestemmingen te bewerkstelligen, dat daarmee de essentie van het plan wezenlijk wordt veranderd. In de wijzigingsregels wordt een onderscheid gemaakt tussen de overschrijding van bestemminggrenzen en een
wijzigingsbevoegdheid om een seksinrichting toe te staan.
Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening
Deze bepaling geeft invulling aan de afstemmingsbepaling tussen de bouwverordening en het
bestemmingsplan ingevolge artikel 9 van de Woningwet. Artikel 9 van de Woningwet regelt
primair dat de bouwverordening buiten toepassing blijft voor zover deze niet overeenstemt met
het desbetreffende bestemmingsplan. Voor zover het bestemmingsplan geen regels bevat ten
aanzien van een onderwerp dat in de bouwverordening is geregeld, is de bouwverordening wel
van toepassing, tenzij het bestemmingsplan anders bepaald.
De bepaling dient als uitwerking van de laatste zinsnede en voorkomt dat de bouwverordening
onbedoeld aanvullend werkt bij onderwerpen die in het bestemmingsplan bewust niet zijn geregeld, bijvoorbeeld omwille van globaliteit. De relevante onderwerpen staan allemaal in paragraaf 2.5 van de bouwverordening.
Overige regels
- Werking wettelijke regelingen
In de regels van een bestemmingsplan wordt in een (toenemend) aantal gevallen met verwijzing
naar een (andere) wettelijke regeling een procedure, begrip en/of functie uit die andere regeling
van toepassing verklaard. De van toepassing verklaarde wettelijke regeling geldt zoals deze luidt
op het moment van de vaststelling van het plan. Wijziging van de wettelijke regeling na de vaststelling van het bestemmingsplan zou anders zonder Wro-procedure een wijziging van het bestemmingsplan met zich mee kunnen brengen.

5.2.4. Overgangs- en slotregel
In het afsluitende onderdeel van de regels komen de overgangs- en slotregel aan de orde.
Overgangsrecht
De formulering van het overgangsrecht is bindend voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.2.1 Bro).
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Slotregel
Deze regel bevat de titel van het plan.

5.3. Handhaving
In 2004 is een handhavingnotitie vastgesteld (raadsvergadering d.d. 25 maart 2004) met betrekking tot de wet- en regelgeving die behoort tot de sector Grondgebiedzaken (GGZ). Deze notitie is de uitwerking voor de sector GGZ van de 'Handhavingsvisie gemeente Oegstgeest'
(2003), waarin doelstellingen en uitgangspunten zijn geformuleerd aan de hand waarvan per
sector afzonderlijke handhavingsplannen worden opgesteld. De centrale doelstelling van de
handhavingsvisie is dat de handhaving programmatisch, planmatig en cyclisch opgepakt moet
worden, waarbij jaarlijks aan het bestuur wordt gerapporteerd. De handhavingsnotitie omvat
handhaving op het gebied van de ruimtelijke ordening en het bouwen.
De ruimtelijke kwaliteit is zeer kwetsbaar. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen worden er regels en voorwaarden gesteld. Deze regels en voorwaarden vinden hun vertaling in onder andere de
bestemmingsplannen (Wet ruimtelijke ordening) en in de bouwregelgeving (Woningwet) en aanverwante regelingen. Deze regels dienen nageleefd te worden. Het beleidsdoel van het handhavingsprogramma is dan ook om in principe tegen elke overtreding daadwerkelijk op te treden. In dit
verband wordt er rekening mee gehouden dat handhaving van bepaalde situaties een hogere prioriteit heeft dan handhaving van andere situaties. Naar het oordeel van de gemeente hebben situaties waarbij sprake is van ernstig gevaar voor mens en omgeving een hoge prioriteit. Dit geldt eveneens voor illegale bebouwing en gebruik in beschermde dorpsgezichten. Deze gebieden zijn specifiek gekwalificeerd als waardevol waardoor aantastingen eerder een negatief uitstralingseffect hebben.
Aan de volgende indicatieve situaties kent het college van burgemeester en wethouders een hoge
handhavingsprioriteit toe:
handelingen in strijd met de gebruiksregels uit een bestemmingsplan die tot gevolg hebben:
. aantasting van stedenbouwkundige waarden zoals vastgelegd in ruimtelijk beleid (bijvoorbeeld aantasting groene straatbeeld door illegaal bouwwerk in voortuin);
. aantasting van monumenten of van cultureel waardevolle panden;
. aantasting van landschappelijk of ecologisch waardevolle gebieden;
bewoning van gebouwen die een gevaar vormen voor de volksgezondheid en/of de veiligheid;
gebruik van gronden en gebouwen in (toekomstig) beschermde dorpsgezichten in strijd met
de bestemming;
illegale bewoning van bijgebouwen.
Indien er geen sprake is van één van bovengenoemde situaties, heeft handhaving geen hoge prioriteit.
Ten slotte acht de gemeente eventuele legalisatie c.q. tijdelijk toestaan van sommige illegale situaties zonder hoge prioriteit het minst bezwaarlijk indien het zaken betreft als:
dakkapellen aan de achterzijde;
luifels, rolluiken en zonweringen;
tuinhuisjes in zij- of achtertuin;
kleurgebruik/materiaalgebruik;
erfafscheidingen;
antennes;
carports;
reclame-uitingen.
Voor illegale situaties in deze opsomming geldt overigens niet per definitie een lage prioriteit, zo
niet bijvoorbeeld als een dergelijke situatie niet alleen in strijd is met bouwregels, maar tevens in
strijd is met gebruiksregels van het bestemmingsplan. Het streven is erop gericht om iedere illegale
situatie zorgvuldig te onderzoeken.
Handhaving van de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen en bepalingen zal in het
kader van de reguliere handhaving plaatsvinden.
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6.1. Economische uitvoerbaarheid
Dit bestemmingsplan biedt hoofdzakelijk een actuele regeling voor bestaande situaties (gebruik
en bebouwing) en maakt in dat kader geen ontwikkelingen mogelijk.
Uitzondering hierop is een viertal ontwikkelingslocaties verspreid over het plangebied. Slechts
één van deze locaties is aan te merken als een 'aangewezen bouwplan' in de zin van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro). Dit houdt in dat het vaststellen van een exploitatieplan voor deze
ontwikkeling wettelijk verplicht is. De initiatiefnemers van alle projecten zullen een privaatrechtelijke overeenkomst sluiten met de gemeente voor wat betreft het kostenverhaal (planschade, kosten onderzoek en planologische procedure etc.). Gezien het feit dat het kostenverhaal
anderszins verzekerd is mag de raad besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen.
Het voorliggende bestemmingsplan heeft verder betrekking op bestaand bebouwd gebied waarbinnen op dit moment geen nieuwe 'aangewezen bouwplannen' zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro
mogelijk worden gemaakt. Vaststelling van een exploitatieplan kan daarom ook in dit geval achterwege blijven.
Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat dit bestemmingsplan economisch uitvoerbaar is.

6.2. Overlegreacties
Bestuurlijk overleg (artikel 3.1.1 Bro) op het voorontwerpbestemmingsplan.

1. Groenadviescommissie Oegstgeest (GACO)
1.

2.

3.

4.
5.

Samenvatting
De landschappelijke en ecologische waarde van het gebied is in het plan onvoldoende belicht. Eén van de uitgangspunten zou moeten zijn het in stand houden van (minimaal) en
verder ontwikkelen (optimaal) van de landschappelijke en ecologische waarden in het
plangebied.
De GACO is verheugd te lezen dat de verharding op het terrein van Endegeest zal afnemen
en het vrije wateroppervlak zal toenemen. Helaas kan zij deze gegevens niet naar waarde
beoordelen omdat geen percentages van toe- en afnamen zijn opgegeven. Beide veranderingen komen de beleving van het terrein ten goede. De mate van verbetering van het laatste is afhankelijk van de inrichting en gepleit wordt daarom hier bij de eigenaren op aan te
dringen.
Het betreurt GACO dat geen visie wordt gegeven met betrekking tot de vergroting en verbetering van de landschappelijke en ecologische waarden van het landgoed Endegeest als
geheel. Er is alleen gekeken naar de noodzaak tot het vragen van ontheffingen in het kader
van de Flora- en faunawet (Ffw) en het vaststellen wat wel en niet mogelijk is. Er blijkt op
geen enkel punt een ambitie om flora en fauna te versterken en de bestaansmogelijkheden
van de daar levende organismen te vergroten. Verwacht wordt dat Oegstgeest inspanningen zal verrichten om een goede bijdrage te leveren om de natuur een kans te geven. Dit
kan worden toegevoegd aan de 'randvoorwaarden bij ingrepen' (pagina 21). Het groenbeleidsplan van Oegstgeest geeft duidelijke aanknopingspunten voor het optimaliseren van
de natuur in dit belangrijke onderdeel van de ecologische verbindingsstructuur in Oegstgeest.
Het rapport van CREX waar naar wordt verwezen in de toelichting is verre van volledig. De
ecologische waarden zijn onvoldoende vastgesteld. De opsommingen van waargenomen
planten en dieren in gebiedsonderdelen zijn volgens inspreker duidelijk onvolledig.
In tegenstelling tot wat in de toelichting van het bestemmingsplan wordt vermeld, komen
volgens inspreker algemene soorten als bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander met stelligheid in het plangebied voor. Bij het beheer van met name de landgoederen Endegeest en Rhijngeest dient daar rekening mee te worden gehouden.
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Inspreker vraagt zich af of naast de uitbreiding van het wateroppervlak op het landgoed
Endegeest ook aandacht kan worden gegeven aan betere aansluiting op watergangen in het
nog te ontwikkelen landgoed in Nieuw Rhijngeest, dus onder de A44 door.
Inspreker wijst nog op de noodzaak om het bomenbestand op en langs het Wilhelminapark, Rhijngeesterstraatweg, Endegeesterlaan, en de Endegeesterstraatweg in goede conditie te houden en daar waar nodig te herstellen. Dat is volgens inspreker immers een
beeldbepalend onderdeel van het beschermd dorpsgezicht.
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt geen melding gedaan van de kwekerij in
het zuidoosten van het plangebied. Inspreker gaat er vanuit daar uit af te leiden dat er geen
afwijkende ontwikkelingen voor dat gebied worden beoogd.
Beantwoording
In het kader van het bestemmingsplan is een quickscan ecologie uitgevoerd. In een quickscan wordt op een korte en bondige manier de ecologische waarde van het plangebied besproken en getoetst aan de Flora- en faunawet (Ffw) en Natuurbeschermingswet (Nwb).
Dit is geen volledige veldinventarisatierapportage of natuurinrichtingsplan, maar er wordt
gekeken naar beschermde soorten die volgens Ffw binnen categorie 1, 2 en 3 vallen. Tevens
geldt (binnen de provincie Zuid-Holland) voor alle Rode Lijstsoorten (vogels) een compensatieplicht bij aantasting van hun leefgebied (dit is ook in de quickscan opgenomen). Voor
wat de Nbw betreft, moet er worden gekeken naar de beschermde natuurgebieden in of nabij het plangebied. Het ontwikkelen en versterken van ecologische waarden wordt niet in
een ecologische paragraaf (quickscan) uitgewerkt. Wel kunnen aanbevelingen worden
meegenomen (zie hiervoor ook de quickscan) en kan er verwezen worden naar een uitgebreider natuurplan waarin natuur ontwikkelt en versterkt wordt, maar er is voor de betreffende planontwikkeling geen natuurinrichtingsplan bekend.
In een bestemmingsplan worden geen percentages van toe- en afnamen van verharding en
wateroppervlak op de plankaart opgenomen. Deze zijn wel neergelegd in het Stedenbouwkundig kader Endegeest. De eigenaren zijn gehouden aan deze afspraken. Zodra deze ontwikkelingen worden gerealiseerd, zullen ze op de plankaart van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied worden neergelegd.
Zie het antwoord onder 1.
Voor het bestemmingsplan (quickscan) is het van belang dat er gekeken wordt, op grond
van de voorkomende biotopen, naar de te verwachte beschermde soorten of uit veldinventarisaties, verspreidingsgegevens aangetroffen beschermde soorten. Indien inspreker aanvulling heeft met betrekking tot beschermde soorten, dan is dit relevant voor het bestemmingsplan.
Volgens de Ffw vallen genoemde algemene soorten onder categorie 1 en hiervoor geldt een
vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Ffw. Wel is het mogelijk hiervoor aanbevelingen te doen, maar er geldt geen verplichting vanuit de Ffw.
De watergangen aan beide zijden van rijksweg A44 behoren tot het boezemwatersysteem
en zijn via omwegen met elkaar verbonden. Het Waterschap heeft niet aangegeven dat deze
verbindingen verbeterd zouden kunnen worden. Voor het te ontwikkelen landgoed in
Nieuw Rhijngeest zal het bestemmingsplan worden uitgewerkt. In het gebied komt een
nieuwe watergangenstructuur. Het waterschap zal moeten beoordelen of een betere aansluiting op de watergangen in dit gebied nodig is en zo ja, hoe die aansluiting het best gerealiseerd kan worden.
Het bomenbestand is niet ruimtelijk relevant en maakt daarom ook geen onderdeel uit van
het bestemmingsplan. Op grond van het Groen- en Erfgoedbeleid krijgen de bomen in dit
gebied wel bescherming vanwege de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische
waarden van dit gebied. Het behoud, herstel en verdere ontwikkeling van dit gebied staat
voorop, waaronder het in conditie houden en waar nodig herstellen van het bomenbestand.
In het voorontwerp is voor de kwekerij van De Zijl Bedrijven uitgegaan van de bestaande
situatie. Eind 2008 is bouwvergunning verleend voor de herbouw van het bestaande kassencomplex op de kwekerij. De herbouw is nodig geweest vanwege brand in de nacht van
1 december 2006 in dit kassencomplex. Dit specifieke deel heeft een bouwvlak met de nadere aanduiding sba-1 gekregen. Op deze gronden mag uitsluitend een kassencomplex met
een grondoppervlak van ten hoogste 3.000 m². Het bouwvlak is om deze bebouwingscontouren getrokken. Het kassencomplex heeft een maximale bouwhoogte van 5 m. De bestaande aanbouw heeft een maximale goot- en bouwhoogte van 5 respectievelijk 7 m.
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2. Hoogheemraadschap van Rijnland
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Samenvatting
De beschrijving van het beleid in de waterparagraaf is niet correct. Verzocht wordt de passages over de Nota dempingen en verhard oppervlak te vervangen door een passage over de
Keur en beleidsregels 2006 (tekst bijgevoegd).
In het bos- en parkgebied van Endegeest zijn niet alle wateren als zodanig bestemd. Indien
gewenst kan het Hoogheemraadschap een kaart met de ligging van het oppervlaktewater
toezenden.
Waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals sluizen, bruggen, inlaten, gemalen, taluds,
duikers, de aangrenzende onderhoudsstrook (van 5 m), etc., dienen ook in de bestemming
'Water' te worden opgenomen. In de regels moet rekening worden gehouden met de waterhuishoudkundige functie. De bijbehorende bouwregels moeten het gebruik van deze voorzieningen mogelijk maken.
In artikel 16 wordt niet aangegeven dat bij ingrepen afstemming moet worden gezocht met
de waterbeheerder. Gevraagd wordt dit in het artikel op te nemen.
Verzocht wordt in de doeleindenomschrijving van aangrenzende bestemmingen zoveel mogelijk 'water' op te nemen.
Gevraagd wordt om aandacht te besteden aan Duurzaam Bouwen. Toepassing van uitloogbare bouwmetalen zoals koper, zink en lood moet worden voorkomen.
Voor aanpassingen van de waterhuishouding moet een vergunning worden aangevraagd op
grond van Rijnlands Keur en Beleidsregels 2006 en in sommige gevallen op grond van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Dempingen moeten mogelijk ook in het kader
van het Besluit Bodemkwaliteit worden vermeld.
Beantwoording
De opmerking leidt tot aanpassing van de toelichting van het bestemmingsplan.
De watergangen zullen conform de kaart van het Hoogheemraadschap op de plankaart
worden opgenomen. De opmerking leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Waterhuishoudkundige voorzieningen zijn op grond van de bouwregels reeds toegestaan.
Het bestemmingsplan is niet aangepast.
In het bestemmingsplan is alleen de bestaande situatie vastgelegd. Voor ingrepen in het
watersysteem is de Keur van toepassing. Extra afstemming door middel van het bestemmingsplan is niet noodzakelijk. Het bestemmingsplan is niet aangepast.
In de aangrenzende bestemmingen is in de meeste gevallen ook water mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij de bestemmingen Agrarisch en Groen. Het bestemmingsplan is niet aangepast.
De opmerking leidt tot aanpassing van de toelichting van het bestemmingsplan.
De opmerking leidt tot aanpassing van de toelichting van het bestemmingsplan.

De reactie onder 1, 2, 6 en 7 leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.

3. Kamer van Koophandel Den Haag
Samenvatting
Verzocht wordt om rekening te houden met de plannen van Arcadis, Dura Vermeer, Flora Holland en de Rabobank om aan de oost- en westkant van de A44 parallelbanen aan te leggen om
het lokale verkeer te scheiden van het doorgaande verkeer.
Beantwoording
De plannen om aan de oost- en westkant van de A44 parallelbanen aan te leggen zijn onvoldoende concreet om in dit bestemmingsplan vast te leggen. Het bestemmingsplan is niet aangepast.
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4. Ministerie van Defensie, Dienst Vastgoed Defensie
Samenvatting
Het voorontwerpbestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van op- en/of aanmerkingen.
Beantwoording
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. Het bestemmingsplan is niet aangepast.

5. N.V. Nederlandse Gasunie
Samenvatting
Het plangebied valt buiten de 1% letaliteisgrens van leidingen van de Gasunie. Daarmee staat
vast dat deze leidingen geen invloed hebben op de verdere planontwikkeling.
Beantwoording
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. Het bestemmingsplan is niet aangepast.

6. Provincie Zuid-Holland
1.
2.
3.
4.

5.

6.

1.

2.
3.

Samenvatting
Ten aanzien van de Bevi-inrichting Farma is de brandweer kennelijk niet om advies gevraagd in het kader van rampenbestrijding en zelfredzaamheid van burgers. Verzocht
wordt dit alsnog te doen.
Ten aanzien van het geluidsaspect is het mogelijk nodig dat er hogere grenswaarden worden vastgesteld alvorens het plan wordt vastgesteld. Verder wordt verzocht in te gaan op de
ligging binnen de 20 KE-contour van luchthaven Schiphol.
Gevraagd wordt om bodemonderzoek uit te voeren vóór de vaststelling van het plan.
Afgevraagd wordt of het verstandig is om via een wijzigingsbevoegdheid Bevi-inrichtingen
op het bedrijventerrein mogelijk te maken gezien de ligging te midden van woonbestemmingen. Gevraagd wordt dit nader te overwegen uit het oogpunt van een goede ruimtelijke
ordening.
Ten aanzien van archeologie wordt verzocht de CHS-kaart en aanverwant beleid op te nemen in het bestemmingsplan. Dit houdt ook in dat er voldoende bescherming dient te worden opgenomen ten aanzien van mogelijke werkzaamheden dieper dan 30 cm en/of met
een groter oppervlakte dan 100 m². Het onderzoek is nog onvoldoende om hier vanaf te
kunnen wijken.
De boezemkade in het westen van het plangebied (parallel aan de A44) is niet bestemd als
primaire waterkering. Verzocht wordt dit aan te passen. Verder wordt verzocht de watertoets uit te voeren als bedoeld in de Nota Regels voor Ruimte.
Beantwoording
De kwekerij van De Zijl Bedrijven valt binnen de zone van de Bevi-inrichting Farma. Voor
deze ontwikkeling is eind 2008 bouwvergunning onder vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO
verleend. In dit kader is de Milieudienst om advies gevraagd. In het kader van externe veiligheid moet voor dit bestemmingsplan de regionale brandweer om advies worden gevraagd. Daarbij komt ook de kwekerij aan de orde.
Het plangebied ligt deels binnen de 20 KE-contour van Schiphol. Ten aanzien van dit aspect is een nieuwe paragraaf opgenomen. Het beleid ten aanzien van Schiphol levert evenwel geen consequenties op voor de uitvoering van het bestemmingsplan.
Voor alle mee te nemen ontwikkelingslocaties geldt dat voor de vaststelling van het bestemmingsplan verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd. De ontwikkelingslocaties
aan de Nachtegaallaan 41 en Endegeest zijn nader bekeken ten aanzien van het gebruik en
informatie met betrekking op de chemische gesteldheid van de bodem. Voor de eerste locatie geldt dat er uit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen aanwezig zijn. Ten
aanzien van de tweede locatie is de bodem naar verwachting hooguit licht verontreinigd
met de onderzochte parameters. Omdat echter onvoldoende gegevens bekend zijn ten aanzien van de chemische kwaliteit van de bodem, dient voor de aanvraag van de bouwver-
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gunning de chemische kwaliteit van de bodem te worden vastgesteld. Ten aanzien van andere ontwikkelingen wordt nog voor de vaststelling van dit bestemmingsplan een verkennend historisch onderzoek uitgevoerd.
Aangezien Bevi-inrichtingen slechts via een wijzigingsbevoegdheid toelaatbaar zijn, kan de
wenselijkheid van een dergelijke inrichting worden afgewogen bij het gebruik van die bevoegdheid. Echter, omdat het vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wenselijk is om nieuwe risico's zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de bepaling uit het plan
verwijderd.
Op 19 maart 2009 is het gemeentelijk archeologiebeleid van kracht geworden. Voor heel
Oegstgeest is een archeologische waarden- en verwachtingenkaart opgesteld, waarin ook de
CHS-kaart en aanverwant beleid zijn verwerkt. Op basis daarvan geldt een gedifferentieerd
maatregelenregime ten aanzien van bodemverstoringen van bepaalde omvang en diepte, al
naar gelang de archeologische waarde of verwachting van het plangebied.
Uit de watersysteemkaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland blijkt dat zich binnen
het plangebied geen primaire waterkering bevindt. Ook uit het overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland in het kader van de watertoets is niets gebleken van de aanwezigheid van waterkeringen in het plangebied. Derhalve zal er dan ook geen waterkering worden opgenomen op de plankaart.

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

7. Tennet
Samenvatting
In het plangebied zijn geen eigendommen van Tennet aanwezig.
Beantwoording
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. Het bestemmingsplan is niet aangepast.

8. VROM-Inspectie Regio Zuid-West
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Samenvatting
In de plantoelichting wordt een fietspad genoemd vanaf de tunnel onder de A44 van Nieuw
Rhijngeest naar de Endegeesterstraatweg. Op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken is voor dit fietspad een WBR-vergunning noodzakelijk.
In de plantoelichting is aangegeven dat er een akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd,
waarvan de conclusies worden opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Verzocht
wordt dit onderzoeksrapport zodra dit beschikbaar is toe te zenden aan Rijkswaterstaat
Zuid-Holland.
Verzocht wordt artikel 14.1 van planregels te wijzigen zodat langs de rijksweg reclame-uitingen en parkeervoorzieningen niet zijn toegestaan. Hierbij zou een onderscheid gemaakt
kunnen worden tussen de rijksweg en de overige straten in het plangebied.
In artikel 14.2.b is een maximale bouwhoogte opgenomen van 3 m. Het reeds aanwezige
geluidsscherm is echter 5 m hoog en de vleermuizentoren nog hoger. Verzocht wordt de
geluidswerende voorzieningen in dit artikel toe te voegen aan die zaken waarvoor geen
hoogtebeperking geldt, zoals verkeersregeling, verkeersaanduiding en dergelijke. Daarnaast wordt verzocht rekening te houden met de aanwezige vleermuizentoren.
Positief is dat inzicht wordt gegeven in de waarden van het beschermd dorpsgezicht. Voor
wat betreft de bouwontwikkeling aan de noordzijde is het van belang om afstand te houden
van de bosrand. Ook zou het de kwaliteit van de omgeving ten goede komen als het beoogde bouwvlak niet ten volle zou worden benut. Dit geldt ook voor de ontwikkeling aan de
oostkant.
Het wordt op prijs gesteld als in het kader van de toekomstige ontwikkelingen er een nadere analyse wordt opgesteld van de historische park- en tuinaanleg van Endegeest. De resultaten van deze analyse kunnen dan leidend zijn bij de inrichting van het terrein en de
positionering van de nieuwbouw en functies.
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Beantwoording
De WBR-vergunning zal voor aanvang van de werkzaamheden worden aangevraagd bij
Rijkswaterstaat.
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.
Het al dan niet aanleggen van parkeerplaatsen of plaatsen van reclame-uitingen is een bevoegdheid van de wegbeheerder. Het bestemmingsplan is niet aangepast.
Op de noordelijke kop van het geluidsscherm staat de vleermuizentoren. Het geluidsscherm en de vleermuizentoren zullen naar aanleiding van de reactie worden opgenomen
in het bestemmingsplan.
De randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de locatie Endegeest zijn vastgelegd in
het stedenbouwkundig kader Endegeest. In het noordelijke gedeelte (het Bosgoed) is de
doelstelling dat hier nieuwe gebouwen worden ingepland waarbij het bos de overhand
houdt. Dat betekent dat de bebouwing onzichtbaar vanuit de andere delen van Endegeest
wordt gesitueerd met een besloten karakter. Op de plankaart is een bouwvlak opgenomen
van circa 9.000 m². Hiervan mag slechts 3.000 m² worden bebouwd. Hiermee is voldoende gegarandeerd dat de kwaliteit van de omgeving niet wordt aangetast. Ook voor het
bouwvlak aan de oostkant geldt dat slechts een beperkt aantal vierkante meter in het
bouwvlak mag worden bebouwd.
De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. Het is in het kader van het bestemmingsplan echter niet noodzakelijk.

De reactie onder 4 leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.

6.3. Inspraakreacties
1. Ir. D.J.M. Bakker, Grunerielaan 59, 2343 AL Oegstgeest
1.
2.

3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.

Samenvatting
Op de plankaart komen de kadastrale grenzen van het perceel Endegeesterstraatweg 24a
niet overeen met de ingekleurde bestemmingsvlakken. Er wordt een driehoek van de kavel
van Endegeesterstraatweg 24a afgesnoept.
Op de plankaart raakt het bebouwingsvlak van de Leo Kannerschool direct de kadastrale
grens van het kavel Endegeesterstraatweg 24a. Het lijkt inspreker dat de huidige afstand
tussen de kavelgrens en de bestaande gevel van de Leo Kannerschool de minimale afstand
moet zijn en moet worden behouden.
De bouwhoogte van de Leo Kannerschool is in zijn geheel op 8 m gezet, terwijl er nu sprake
is van een gevelhoogte van circa 3 m voor de bijgebouwen die grenzen aan de kavel. Hier is
volgens inspreker sprake van een wijziging van de maximale bouwhoogte conform de huidige situatie.
Het bebouwingsvlak van de Endegeestraatweg 24a is kleiner ingetekend dan het oppervlak
van de huidige woning is. Inspreker wil graag dat de bestaande situatie als uitgangspunt
wordt genomen.
Inspreker verzoekt het voorontwerpbestemmingsplan aan te passen conform de door de
gemeente Oegstgeest op 9 maart 2007 afgegeven voetprint, zodat het perceel Endegeestraatweg 24a als inbreidingslocatie c.q. herstructureringslocatie wordt aangewezen.
Inspreker wil graag 4 woningen realiseren. Het plan voldoet aan de richtlijnen voor herstructurering die zijn gesteld in de Structuurvisie 2005-2020.
Beantwoording
De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het gedeelte van het perceel van
inspreker dat is bestemd als Maatschappelijk zal worden bestemd voor Wonen.
Tussen het bebouwingsvlak van de Leo Kannerschool en de kadastrale grens van Endegeesterstraatweg 24a wordt ruimte gelaten. De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Op de plankaart is voor de Leo Kannerschool een bouwvlak met een maximale bouwhoogte
en bebouwingspercentage opgenomen die aansluit bij de bouwmogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan Endegeest.
Het bouwvlak van de Endegeesterstraatweg 24a wordt gelegd om de contouren van de bestaande woning.
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Het opsplitsen van de kavel in drie kavels is door het college, naar aanleiding van een principevraag door inspreker, afgewezen. Aan het verzoek tot nieuwbouw van 4 woningen op
het perceel wil de gemeente dan ook geen medewerking verlenen. Er zijn geen nieuwe gezichtspunten aangevoerd die aanleiding geven tot heroverweging. Omdat het perceel te
koop is aangeboden en uit de overleggen met Curium is gebleken dat voor gewenste uitbreiding van Curium de gronden aan de Endegeesterstraatweg geschikt zijn, is een Stedenbouwkundige Visie Endegeesterstraatweg 24a opgesteld. Er zijn 3 varianten onderzocht
waaronder ook de mogelijkheid van woningbouw. Daarbij is vast komen te staan dat woningbouw geen stedenbouwkundige optimalisatie betekent. Een invulling van de gronden
voor maatschappelijke doeleinden is vanuit stedenbouwkundige overwegingen gewenst.
Om die reden wordt in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van
maatschappelijke doeleinden opgenomen.

De reactie onder 1, 2 en 4 leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. De reactie onder punt 5
leidt ook tot aanpassing van het bestemmingsplan, maar niet zoals inspreker wenst.

2. Het Witte Huis, Wilhelminapark 33, 2342 AE Oegstgeest
Samenvatting
De toekomst van Het Witte Huis ligt niet in het voortzetten van het huidige hotel en restaurant.
Er zijn daarom voorstellen gedaan om nieuwbouw te realiseren, bestaande uit 13 appartementen
en een klein restaurant. Bestemmingsplannen hebben een financiële paragraaf om de haalbaarheid van het plan aan te tonen. Daar de wijzigingsbevoegdheid voor Het Witte Huis geen extra
bebouwingsmogelijkheden bevat, wordt de financiële haalbaarheid van de locatie Het Witte
Huis onrendabel.
Inspreker stelt voor om in het bestemmingsplan niet strikt het bestaande hotel Het Witte Huis
in contour en bouwhoogten op te nemen. Dit levert ongewenste beperkingen op bij tot stand
komen van een goed nieuwbouwplan. Inspreker wil op korte termijn het nieuwe ruimtelijke kader voor het nieuwe Het Witte Huis formuleren zodat dit kan worden meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan.
Beantwoording
Inspreker heeft de gronden aan het Wilhelminapark verkocht. De nieuwe eigenaar Nova Zembla Zorggroep heeft een bouwplan voorgelegd waaraan de gemeente medewerking wil verlenen. Op 15 april jongstleden is de monumentencommissie akkoord gegaan met dit bouwplan. In
het bestemmingsplan zal het perceel de bestemming Maatschappelijk krijgen, plaatselijk is horeca toegestaan. De contouren van dit bouwplan en de toegestane goot- en bouwhoogtes zullen
op de plankaart worden opgenomen.
De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.

3. D. Reterink, Dirck van Swietenlaan 16, 2342 BE Oegstgeest
Samenvatting
Inspreker tekent namens een aantal bewoners van de Dirck van Swietenlaan bezwaar aan tegen
de bestemming V-VB (pd) welke voorziet in de aanleg van een fietspad. De bezwaren betreft de
gevolgen van (on)veiligheid, verkeer en milieu bij aanleg van de weg. De bezwaren zullen in een
later stadium worden toegelicht en onderbouwd.
Beantwoording
Door inspreker wordt niet duidelijk gemotiveerd waarop de bezwaren zijn gebaseerd. Dit heeft
nadien evenmin plaatsgevonden. Uitsluitend bekend is dat de bezwaren van doen hebben met
aspecten van veiligheid, verkeer en milieu bij de aanleg van het pad. Aspecten verband houdende met de aanleg van een fietspad worden niet in een bestemmingsplan geregeld. Bovendien
is deze bestemming niet nieuw. In het vigerende bestemmingsplan Endegeest is dit fietspad op
de plankaart opgenomen. De Raad heeft in 2008 positief beslist over de aanleg van dit pad. Overigens wordt op de plankaart van het ontwerp één fietspad geschrapt.
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De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.

4. Stichting Centrum '45, Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oegstgeest
Samenvatting
Op de plankaart van het bestemmingsplan is aan het terrein van Stichting Centrum '45 de bestemming 'Maatschappelijk' toegekend. Stichting Centrum '45 is geruime tijd de mogelijkheden
aan het verkennen voor het realiseren van vervangende nieuwbouw op de huidige locatie in
Oegstgeest. Bij kennisname van het voorontwerpbestemmingsplan bleek dat de voorgenomen
nieuwbouw op de huidige locatie in ernstige mate bemoeilijkt wordt en op onderdelen zelfs niet
mogelijk is. Inspreker heeft dan ook volgende opmerkingen:
1.
Het bestemmingsplan levert beperkingen in relatie tot de toegestane bouwhoogte. Aan de
zijde van de A44-afrit ziet inspreker mogelijkheden om de kwaliteit van het terrein en de
naaste omgeving te vergoten door het realiseren van een twee-/drielaags bouwblok. Dit
bouwblok kan dusdanig worden uitgevoerd dat het gelijktijdig als woning en als geluidsscherm functioneert. De voorgeschreven bouwhoogte van 4 m verhindert deze ontwikkeling. Daarnaast zijn er plannen om op het westelijke deel van het terrein 8 kleinschalige
6-persoonsgroepsverblijven met een oppervlakte van circa 2.300 m² te realiseren. Deze
ontwikkeling is niet mogelijk gezien de bouwhoogte en het beschikbare bouwvlak.
2. Het bestemmingsplan levert beperkingen op in relatie tot het toegestane bouwvlak. Het
plan sluit de mogelijkheid uit om met een 'poortgebouw' het straatbeeld te complementeren. Inspreker ziet in een dergelijk poortgebouw een oplossing voor de huidige, rommelig
ogende entree enerzijds en voor een passende uitstraling/identiteit van de zorginstelling
aan de straatzijde anderzijds. Ter plaatse van de entree is echter geen bouwvlak opgenomen. Daarnaast wordt onderzocht of er een sportaccommodatie op het terrein kan worden
gerealiseerd. De vorm van het bouwvlak is echter beperkend in de mogelijkheden om deze
accommodatie te ontwikkelen.
3. De kaders van bouwvlakken in combinatie met de toegestane bouwhoogte in voorontwerpbestemmingsplan maakt de inzet van tijdelijke huisvesting en de hiermee gepaard gaande
investering, onvermijdelijk. Tijdelijke huisvesting is zeer kostbaar. Deze investering kan de
zorginstelling voorkomen door middel van het 'doorschuiven' op het terrein zelf.
4. De bestemming 'Maatschappelijk' verhindert de realisatie van woningen op het terrein,
welke noodzakelijk is om inkomsten te krijgen om zorg te verlenen en binnen- en buitensportfaciliteiten te realiseren. Ook het totaal toegestane oppervlak op het terrein beperkt
het realiseren van woningen en een sportlocatie naast de benodigde zorgfuncties.
Beantwoording
De regeling voor het terrein van Centrum '45 is overgenomen uit het vigerend bestemmingsplan
Endegeest. Met ontwikkelingen is geen rekening gehouden omdat de plannen nog niet concreet
genoeg zijn. Daarmee zou de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet kunnen worden
aangetoond. Tussen de gemeente en Centrum '45 heeft na het ter inzage leggen van het voorontwerp diverse malen in 2008 en 2009 overleg plaatsgevonden. In het laatste overleg heeft de gemeente de standpunten nog eens neergelegd:
Ad 1.3) Centrum '45 wil nieuwbouw realiseren op het nu nog onbebouwde westelijke deel van de
locatie. De gemeente is bereid de plankaart aan te passen voor zover dit binnen de
(bouw)mogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan Endegeest ligt. Het meest
westelijke bouwvlak in het vigerend plan laat echter in beperkte mate bebouwing toe.
Meer bebouwing in dit bouwvlak mogelijk maken vindt de gemeente ongewenst met
name vanwege de nabijgelegen rijksweg A44.
Ad 2) Vanwege de toch al moeilijke ontsluiting is een poortgebouw niet gewenst. Ter plaatse
van de entree wordt geen bouwvlak opgenomen.
In combinatie met de bestaande maatschappelijke bestemming is de gemeente bereid
sportvoorzieningen vanuit een goede ruimtelijke ordening te overwegen. Centrum '45
heeft echter geen concrete gegevens en plannen over aard en omvang van de binnen- en
buitensportfaciliteit bij medegebruik door derden. In haar regiefunctie heeft de gemeente een aantal instellingen in Oegstgeest aangeschreven over deze plannen van
Centrum '45. Tot op dit moment zonder resultaat.
Ad 4) Bij eerdere gelegenheden heeft de gemeente Centrum '45 al geïnformeerd wonen ongewenst te vinden, met name vanwege de 'achteraf-situering' en matige ontsluiting.
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Voorts heeft Centrum '45 aangegeven verhuizing te overwegen naar een locatie op het
terrein van Rivierduinen. Concrete gegevens en plannen ontbreken. Kortom, de nieuwbouwplannen van Centrum '45 zijn te weinig concreet om rechtstreeks te kunnen worden meegenomen. Wel wordt de plankaart dusdanig aangepast dat de (bouw)mogelijkheden die Centrum '45 op grond van het vigerende bestemmingsplan heeft, niet worden
beperkt. Binnen deze mogelijkheden zal Centrum '45 hun nieuwbouwplannen moeten
realiseren.
De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.

5. Stichting Behoud Dorpskarakter Oegstgeest (SBDO)
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

1.

2.

3.

Samenvatting
De betrokkenheid vanuit de bevolking bij de invulling van de locatie Van den Ameele is
groot. Verzocht wordt de bestemming GD-U op de locatie Van den Ameele te wijzigen naar
GD. Hiermee wordt de betrokkenheid tot uitdrukking gebracht door de raad te betrekken
bij de besluitvorming.
SBDO pleit voor een maximale bouwhoogte van 3 bouwlagen inclusief kap in plaats van 4,
gezien de bouwhoogte van de pastorie, de hoogte van de woningen aan de rotonde en in het
bijzonder de oude gemeenteschool (monument). Ook dient een bebouwingspercentage te
worden aangegeven.
De waarde van het Wilhelminapark kan versterkt worden door de zitkuil uit de jaren zeventig van de vorige eeuw te verwijderen en de vijver weer in ere te herstellen.
Inspreker stelt vast dat de Endegeesterlaan steeds verder verloedert. Er wordt weinig prioriteit gegeven aan het wegonderhoud. Er is sprake van een onwenselijke situatie, gegeven
het beschermd dorpsgezicht.
Verzocht wordt om vast te leggen dat in ieder geval de klinkerbestrating van de Endegeesterlaan wordt gehandhaafd. Dit ter bescherming van de boomwortels en het historisch karakter. Een eerder besluit met betrekking tot plaveisel van een deel van de Rhijngeesterstraatweg ter hoogte van de Geesten is al genomen. Dit besluit zou terug te vinden moeten
zijn in het bestemmingsplan.
Inspreker is van mening dat aspecten als historie en stedenbouw een grote rol moeten spelen als het gaat om de plannen voor Het Witte Huis. Hogere bouw dan wel op andere wijze
overgaan tot volumevergroting is volgens inspreker niet acceptabel. Daarnaast vindt inspreker het te vroeg om nu al de horecafunctie ter discussie te stellen.
Gelet op de grote parkeerdruk in de naaste omgeving en gegeven het feit dat de Van den
Ameele locatie onderdeel uitmaakt van een strandwal, zou overwogen kunnen worden in
die locatie een ondergrondse parkeergarage op nemen.
Beantwoording
De planvorming voor de locatie Van den Ameele is op dit moment nog niet voldoende uitgekristalliseerd om als directe bestemming op te nemen in het bestemmingsplan. Op deze
gronden mag uitsluitend worden gebouwd in overeenstemming met een in werking getreden uitwerkingsplan. Dit is een uitwerkingsplicht van burgemeester en wethouders. De
gemeenteraad stelt echter het bestemmingsplan vast, zodat voldoende sturing op hoofdlijnen vanuit de raad kan worden gegeven aan de uitwerking van deze locatie. De reactie leidt
niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.
De bouwmassa en -hoogte van het bouwdeel aansluitend op de rotonde is in de uitwerkingsregels afgestemd op de dimensionering en de voornaamste rijrichting van het verkeer
dat hoofdzakelijk via de verkeersas Rijnzichtweg, rotonde en Geversstraat gaat. De bouwhoogte is afgestemd op de bouwhoogte van de omliggende bebouwing. Slechts aan de rotonde is ruimte voor een bescheiden bouwkundig accent. Het zelfstandige karakter van de
locatie en de ligging aan de ruim opgezette rotonde rechtvaardigt een ruimtelijke invulling
met een afwijkende hoogte van 3 bouwlagen en een teruggelegen 4e bouwlaag. De rooilijn
ligt daarbij op een aanzienlijke afstand van ten minste 40 m uit het midden van de rotonde
waardoor de ruimte tussen de bebouwing en de rotonde ingericht kan worden ten behoeve
van een plein.
De bestaande situatie met zitkuil blijft gehandhaafd. Het realiseren van een waterplas met
stilstaand water op deze locatie in een woonwijk is ongewenst vanwege mogelijke stankoverlast, ongedierte en dergelijke.
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Het wegonderhoud wordt niet geregeld via het bestemmingsplan. De reactie leidt niet tot
aanpassing van het bestemmingsplan.
In het beschermd dorpsgezicht is onder meer een verbod opgenomen om zonder aanlegvergunning te bestraten of herstraten in de zin van herprofilering en/of wijziging van bestratingsmateriaal. Een besluit om over te gaan tot het verlenen van een aanlegvergunning
dient altijd te worden getoetst door de gemeentelijke monumentencommissie. Hiermee is
de cultuurhistorische waarde van het beschermd dorpsgezicht voldoende gegarandeerd.
Op 15 april 2009 is de monumentencommissie akkoord gegaan met het bouwplan voor de
locatie Het Witte Huis. De stedenbouwkundige en historische aspecten van het bestaande
gebouw zijn vrijwel volledig vertaald in het bouwplan. Het bouwplan wijkt lichtelijk af van
het bestaande pand. In het bestemmingsplan wordt de ontwikkeling positief bestemd. Beoogd zijn particuliere zorgwoningen met een beperkte horecafunctie. Het perceel krijgt de
bestemming 'Maatschappelijk', plaatselijk is 'Horeca' toegestaan. De contouren van dit
bouwplan en de toegestane goot- en bouwhoogtes zullen op de plankaart worden opgenomen.
Bij voorkeur dient uitgegaan te worden van een parkeergarage onder het bouwcomplex. Dit
zal echter in een uitwerkingsplan verder moeten worden uitgewerkt.

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

6. Mevrouw I.M. van Vliet, Endegeesterstraatweg 13 en mevrouw A.C.
Kloos-Fröhlich, Endegeesterstraatweg 11, 2342 AJ Oegstgeest
Samenvatting
Op 21 mei 2008 zijn de plannen van Rivierduinen voor de herinrichting van het terrein van v/h
APZ Endegeest gepresenteerd. Insprekers hebben bezwaar tegen de aanleg van een 'rondweg'
vanaf de oude ingang bij het receptiegebouw van 'Endegeest' tot aan een nieuw te creëren uitgang ter hoogte van de huidige ingang van de Van Swietenlaan. De bezwaren zijn de volgende:
1.
Een rondweg door het landschapspark voor het kasteel is een storend element in het landschap.
2. De nieuw geprojecteerde uitgang ligt schuin tegenover de ingang van de Van Swietenlaan,
wat verkeerstechnisch onhandig is.
3. Het heen en weer rijden van auto's die op zoek zijn naar een parkeerplaats op een van de
beide parkeerterreinen moet worden vermeden.
4. Insprekers vragen zich af waarom geen gebruik wordt gemaakt van de uitgang ter hoogte
van de oude keuken van 'Endegeest'. Dit zal ook de verkeersveiligheid zowel op het terrein
als op de Endegeesterstraatweg ten goede komen.
1.

2.
3.
4.

Beantwoording
De rondweg voor het kasteel is een historisch belangrijke weg die behouden dient te blijven. Dit is mede tot uitdrukking gekomen in de aanwijzing tot het beschermd dorpsgezicht
en op de waarderingskaart in het bestemmingsplan. De reactie leidt dan ook niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.
De uitgang maakt onderdeel uit van de historisch belangrijke weg zoals genoemd onder 1.
De reactie leidt dan ook niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Verkeersbewegingen worden niet in een bestemmingsplan geregeld. Bovendien betreft het
de bestaande rondweg die behouden blijft. Uitsluitend de ontsluiting op het woongebied
wordt op hetzelfde terrein iets verplaatst.
Er komt geen rondweg zoals inspreker stelt. De bestaande rondweg blijft gehandhaafd. Uitsluitend de bestaande ontsluiting op het woongebied wordt aangepast.

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.
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7. Universiteit Leiden
Samenvatting
De universiteit is eigenaar van een perceel in het plangebied. De locatie is bestemd met de bestemming Maatschappelijk met een maximum bouwhoogte en een maximaal bebouwingsoppervlak. De universiteit heeft bezwaar tegen deze bestemming en de bepalingen op dit perceel.
De Universiteit Leiden wenst de bebouwingsmogelijkheid van het perceel aan te sluiten bij de
ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park, dat aansluitend is gelegen in zowel de gemeente
Leiden als de gemeente Oegstgeest. Op korte termijn zal de gemeente worden geïnformeerd over
een voorstel voor de toekomstige bestemming.
Beantwoording
Door de universiteit wordt niet duidelijk gemotiveerd waarop de bezwaren zijn gebaseerd. In het
voorontwerp is de vigerende situatie voor het perceel herbestemd Maatschappelijk met een
bebouwingsoppervlakte van 2.000 m² en een bouwhoogte van 10 m. Dit is ruimer dan de
bouwmogelijkheden voor de omringende percelen en houdt geen beperking in van de vigerende
bouwmogelijkheden.
De universiteit heeft in februari 2009 een voorstel gedaan voor nieuwbouw in aansluiting op de
ontwikkeling van het Bio Science Park in Leiden en Oegstgeest. De beoogde bouwhoogte was
circa 40 m. Dit is in strijd met de Structuurvisie Oegstgeest 2005-2020 en de stedenbouwkundige omgeving van het gebied. Deze wordt bepaald door het gebied rondom Endegeest en niet
door het Bio Science Park.
Omdat er (nog) geen sprake is van een ontwikkeling waaraan de gemeente medewerking wenst
te verlenen en er geen concrete plannen zijn, leidt de reactie niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

8. Wijkcomité Vogelwijk, Leiden
Samenvatting
Het bestemmingsplan ontbeert de middelen om het dorpsgezicht afdoende te beschermen. Dat
klemt volgens insprekers te meer omdat de plannen van Rivierduinen om een tweede centrum
voor autisme te bouwen in een vergevorderd stadium zijn. Het gebied dat daarvoor in het bestemmingsplan is aangewezen, grenst aan de Wei van Bremmer. Insprekers dringen er op aan
dat aan Rivierduinen randvoorwaarden worden gesteld met betrekking tot de te hanteren rooilijn, de te gebruiken bouwmaterialen, de kleur daarvan en over de mate van begroeiing tussen
het centrum en het landje van Bremmer. Dergelijke randvoorwaarden dienen ook in het bestemmingsplan te worden vastgelegd.
Beantwoording
De ruimtelijke randvoorwaarden met betrekking tot de ontwikkeling van het terrein van Rivierduinen is vastgelegd in het stedenbouwkundig kader Endegeest.
Wat de reactie betreft met betrekking tot het gebruik van bouwmaterialen en de kleur daarvan
wordt opgemerkt dat het bestemmingsplan daarvoor niet het aangewezen instrument is. Dergelijke zaken behoren primair tot welstandstoetsing bij bouwvergunningverlening. De mate van
begroeiing wordt ook niet geregeld via het bestemmingsplan. Daarvoor wordt verwezen naar het
groenbeleidsplan van de gemeente.
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B1.1. Algemeen
Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering
Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is gebruikgemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende functies
(zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk voldoende
worden gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat van Bedrijfsactiviteiten.
Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in een
aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende ruimtelijk relevante milieuaspecten van belang:
geluid;
geur;
stof;
gevaar (met name brand- en explosiegevaar).
Daarnaast kan de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf relevant zijn.

B1.2. Toepassing Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'
Algemeen
In de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2007) zijn twee VoorbeeldStaten voor milieuzonering opgenomen, namelijk de 'VoorbeeldStaat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen' en de 'VoorbeeldStaat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging'.
De aanpak van milieuzonering en de in dit plan gebruikte Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' (SvB 'functiemenging') is gebaseerd op de tweede VoorbeeldStaat in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2007). De SvB 'functiemenging' wordt gehanteerd in 'gebieden
waar bedrijven of andere milieubelastende functies verspreid zijn gesitueerd tussen woningen
en/of andere gevoelige functies'. Onderstaand wordt hier meer in detail op ingegaan. Het gaat in
dergelijke gebieden in het algemeen om relatief kleinschalige bedrijvigheid die op korte afstand
van woningen kan worden toegestaan. De toelaatbaarheid van activiteiten wordt voor dergelijke
gebieden in de VNG-publicatie (en de SvB 'functiemenging') bepaald met behulp van op deze
situaties toegesneden toelatingscriteria.
Functiemengingsgebieden
In bestaande gebieden waar in enige vorm sprake is van functiemenging, of in gebieden waar
bewust functiemenging wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand
te brengen), wordt de SvB 'functiemenging' toegepast. Zoals in de VNG-publicatie reeds is aangegeven kan bij functiemengingsgebieden gedacht worden aan:
stadscentra, dorpskernen en winkelcentra;
horecaconcentratiegebieden;
zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen en in lintbebouwingen;
(delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid.
Daarnaast kan ook in (delen van) woongebieden waar enige vorm van bedrijvigheid aanwezig of
gewenst is de SvB 'functiemenging' worden toegepast.
Kenmerken van de activiteiten
De activiteiten in dergelijke gebieden verschillen in het algemeen qua aard en schaal sterk van
de activiteiten op een bedrijventerrein. Behalve in historisch gegroeide situaties gaat het in
hoofdzaak om:
kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid;
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bedrijven waarbij de productie en/of laad- en loswerkzaamheden noodzakelijkerwijs alleen
in de dagperiode plaatsvindt;
activiteiten die hoofdzakelijk inpandig geschieden.

De toegepaste Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'
De bovengenoemde criteria liggen mede ten grondslag aan de selectie van activiteiten die zijn
opgenomen in de SvB 'functiemenging'. In de SvB 'functiemenging' zijn de aspecten geluid, geur,
stof en gevaar en de index voor verkeersaantrekkende werking (zoals aangegeven onder het
kopje 'Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering') in de
categorisering opgenomen. Deze Staat is samengesteld volgens dezelfde methodiek als de betreffende VoorbeeldStaat uit de VNG-publicatie. Op twee punten is een andere werkwijze toegepast:
In dit plan wordt alleen de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten gekoppeld aan de Staat.
In de SvB 'functiemenging' zijn daarom alleen de activiteiten opgenomen die passen binnen de definitie van bedrijf volgens de begripsbepalingen in de regels van dit bestemmingsplan11). De toelaatbaarheid van andere functies wordt in dit plan indien nodig op een
andere wijze in de regels en op de plankaart van dit bestemmingsplan geregeld (bijvoorbeeld horecabedrijven via een afzonderlijke Staat van Horeca-activiteiten). Toegevoegd zijn
enkele regelmatig voorkomende bedrijfsactiviteiten die in de lijst van de VNG-publicatie
niet specifiek zijn opgenomen, maar wel aan de genoemde criteria voldoen zoals een ambachtelijke glas-in-loodzetterij en caravanstalling. Voor aannemers, SBI-code 45, heeft een
nadere specificatie van de activiteiten plaatsgevonden met bijbehorende categorie-indeling
die is afgestemd op de verwachte milieueffecten12) van deze activiteiten.
In de SvB 'functiemenging' is in de categorie-indeling een nader onderscheid gemaakt tussen categorie B1 en B2. Voor de toepassing in dit bestemmingsplan blijkt het onderscheid
tussen categorie A en categorie B zoals beschreven in de VNG-publicatie te groot om de
toelaatbaarheid van activiteiten voldoende af te kunnen stemmen op de kenmerken van de
functiemengingsgebieden en het daarin te volgen beleid.
Categorie-indeling
Zoals in de VNG-publicatie is aangegeven kan, vanwege de bijzondere kenmerken van gebieden
met enige vorm van functiemenging, niet worden gewerkt met een systematiek van richtafstanden en afstandsstappen: vanwege de zeer korte afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies is een dergelijke systematiek niet geschikt voor functiemengingsgebieden. De
SvB 'functiemenging' hanteert vier categorieën A, B1, B2 en C met specifieke criteria voor de
toelaatbaarheid die onderstaand uiteen zijn gezet.
Categorie A
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies zijn toegestaan, desgewenst in daarvoor omschreven zones binnen rustige woongebieden. De activiteiten zijn zodanig weinig
milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn.
Categorie B1
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies in een daarvoor omschreven gebied met functiemenging zijn toegestaan.13) De activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend
dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn.
Categorie B2
Bedrijfsactiviteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter bouwkundig afgescheiden van woningen/andere gevoelige functies. Bouwkundig afgescheiden betekent dat de panden los van
elkaar dienen te staan. Uitzondering hierop vormen binnenterreinen omringd door voornamelijk woningen: ook al zijn bedrijven bouwkundig afgescheiden van woningen, op deze locaties zijn hooguit categorie
B1 bedrijven toegestaan.

11) De VoorbeeldStaat 'functiemenging' van de VNG-publicatie omvat alle denkbare hinderlijke functies waaronder,
naast bedrijven, ook horeca, kantoren en dienstverlening.
12) Inschatting van milieueffecten heeft plaatsgevonden op basis van dezelfde expertise die bij het opstellen van de
nieuwe VNG-uitgave is gebruikt.
13) Dit betreffen bedrijven die in de 'VoorbeeldStaat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen' uit de VNG-uitgave voor alle milieuaspecten een richtafstand van maximaal 30 m hebben ten opzichte van een rustige woonwijk en
voor het aspect gevaar zelfs een richtafstand van 10 m. Dergelijke bedrijven worden in de bestemmingsplanpraktijk,
ook onder de oude VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering (2001), direct naast woningen in een gemengd gebied
toegestaan.
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Categorie C
Activiteiten genoemd onder categorie B2, waarbij vanwege relatief grote verkeersaantrekkende werking
een directe ontsluiting op hoofdinfrastructuur gewenst is.

B1.3. Flexibiliteit
De SvB 'functiemenging' blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder door
bedrijfsactiviteiten in te schatten. De inschalingen gaan uit van een gemiddeld bedrijf met een
moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald bedrijf als gevolg van een
geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvriendelijke werkwijze of bijzondere
voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de SvB 'functiemenging' is verondersteld. In de
regels is daarom bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een dergelijk bedrijf
toch via een ontheffing kan toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de algemene toelaatbaarheid
past. Bij de SvB 'functiemenging' is deze mogelijkheid beperkt tot maximaal 1 categorie (dus bijvoorbeeld categorie B1 in plaats van A of categorie B2 in plaats van B1). Om deze ontheffing te
kunnen verlenen moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving
(gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met andere
bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie.
Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in de
SvB 'functiemenging' niet zijn genoemd, maar die qua aard en invloed overeenkomen met bedrijven die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het college van
burgemeester en wethouders vestiging van een dergelijk bedrijf via een ontheffing kan toestaan.
Om deze ontheffing te kunnen verlenen moet op basis van milieutechnisch onderzoek worden
aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met direct toegelaten bedrijven.
Voor de concrete toetsing van een verzoek om ontheffing wordt verwezen naar bijlage 5 van de
VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering.
SBI 93/SvB f
okt. 2007
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Milieuzonering van horeca-activiteiten
De problematiek van hinder door horecabedrijven onderscheidt zich als zodanig nauwelijks van
de problematiek van hinder veroorzaakt door 'gewone' niet-agrarische bedrijven. Bij het opstellen van de in de voorschriften opgenomen Staat van Horeca-activiteiten en het daarmee samenhangende toelatingsbeleid is daarom nauw aangesloten bij de Staat van Bedrijfsactiviteiten die
al veel langer in bestemmingsplannen wordt toegepast.
Ook voor horecabedrijven bieden de Wet milieubeheer en de APV onvoldoende mogelijkheden
om alle relevante vormen van hinder te voorkomen. De milieuzonering van horecabedrijven in
het bestemmingsplan richt zich in aanvulling op de beide genoemde instrumenten op de volgende vormen van hinder:
geluidshinder door afzonderlijke inrichtingen in een rustige omgeving;
(cumulatieve) geluidshinder buiten de inrichting(en) en verkeersaantrekkende werking/
parkeerdruk.
Analoog aan de regeling voor 'gewone' bedrijven worden bij de uitwerking van een ruimtelijk
beleid voor hinderlijke horeca-activiteiten drie stappen onderscheiden:
indelen van activiteiten in ruimtelijk relevante hindercategorieën;
onderscheiden van gebiedstypen met een verschillende hindergevoeligheid;
uitwerken van een beleid in hoofdlijnen: in welke gebieden zijn welke categorieën in het
algemeen toelaatbaar.
De onderstaande toelichting gaat nader in op de gehanteerde hindercategorieën en het algemene toelatingsbeleid voor deze categorieën. Opgemerkt wordt dat naast de criteria ter voorkoming van ongewenste horeca-activiteiten ook ruimtelijk-functionele overwegingen een rol kunnen spelen bij het ruimtelijk beleid voor horeca-activiteiten; daarop wordt op deze plaats niet
ingegaan.
Gehanteerde criteria
Voor een indicatie van de mate van hinder veroorzaakt door horeca-activiteiten biedt de basiszoneringslijst uit de VNG-publicatie 'bedrijven en milieuzonering' een goed vertrekpunt. De
daar gehanteerde, nogal grove benadering behoeft echter voor een in de praktijk bruikbare Staat
van Horeca-activiteiten aanvulling en nadere motivering. In aanvulling op de gegevens uit de
VNG-publicatie is gebruikgemaakt van de volgende ruimtelijk relevante criteria:
de voor verschillende soorten horeca-inrichtingen over het algemeen gebruikelijke openingstijden14); deze zijn voor het optreden van hinder uiterst relevant; het Besluit
horecabedrijven en de circulaire industrielawaai hanteren immers voor de dag-, avond- en
nachtperiode verschillende milieunormen;
de mate waarin een bedrijfstype naar verwachting bezoekers en in het bijzonder bezoekers
per auto en/of brommers (scooters) aantrekt.
Categorieën van horeca-activiteiten
Mede op grond van bovengenoemde criteria worden in de Staat van Horeca-activiteiten de volgende drie categorieën onderscheiden (waarvan één categorie met drie subcategorieën):
1.
'lichte horeca': Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend (in hoofdzaak verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken: restaurants, cafetaria's, ijssalons en dergelijke. Het gaat daarbij dus om bedrijven die uit een oogpunt van hinder vooral in woongebieden niet wenselijk zijn. In gemengde gebieden en weinig gevoelige gebieden dient mede
in relatie tot de verkeersontsluiting een nadere afweging plaats te vinden.
In deze categorie zijn de volgende subcategorieën onderscheiden:

14) Er wordt hier nadrukkelijk gesproken over openingstijden die normaal gesproken verbonden zijn aan het functioneren van een type horecabedrijf; de toelaatbare openingstijden van een individueel bedrijf worden niet via het bestemmingsplan bepaald maar middels de vergunning op grond van de APV.
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1a. qua exploitatie aan detailhandelsfunctie verwante horeca die in de praktijk nauwelijks
van de eigenlijke detailhandel kunnen worden onderscheiden zoals ijssalons, cafetaria's, snackbars en dergelijke; met name in centrumgebieden kan het in verband met
ruimtelijk-functionele aspecten gewenst zijn deze groep als afzonderlijke categorie te
beschouwen;
1b. overige lichte horeca: restaurants;
1c. bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking: grotere restaurants,
grotere hotels, McDrives e.d.
'middelzware horeca': Bedrijven die normaal gesproken ook 's nachts geopend zijn en die
daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: cafés, bars, biljartcentra, zalenverhuur e.d. Deze bedrijven zijn over het algemeen alleen toelaatbaar in weinig gevoelige gebieden, zoals gebieden met primair een functie voor detailhandel en voorzieningen.
'zware horeca': Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts moeten zijn geopend
en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen brengen (verkeersaantrekkende werking, daarmee gepaard
gaande hinder op straat en parkeeroverlast): dancings, discotheken en partycentra. Deze
bedrijven zijn alleen toelaatbaar in specifiek voor dergelijke bedrijven aangewezen gebieden.

Flexibiliteit
De Staat van Horeca-activiteiten blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder door horeca-activiteiten in te schatten. De lijst van activiteiten is bovendien tijdgebonden.
Het komt in de praktijk dan ook voor dat een bepaald horecabedrijf als gevolg van een geringe
omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een aangepaste werkwijze (bijvoorbeeld geen openstelling noodzakelijk in de nachturen) of bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan
in de Staat van Horeca-activiteiten is verondersteld. In het betreffende artikel van de planvoorschriften is daarom bepaald dat burgemeester en wethouders een dergelijk bedrijf via een vrijstelling één categorie lager kunnen indelen. Dit betekent bijvoorbeeld van categorie 3 naar 2. Bij
categorie 1, met een onderverdeling in subcategorieën, wordt daarbij bedoeld dat vrijstelling tot
de laagste subcategorie mogelijk is (dus van categorie 2 naar maximaal 1a, maar bijvoorbeeld
ook van 1c naar 1b). Om een vrijstelling te kunnen verlenen moet worden aangetoond dat het
bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie. Deze beoordeling dient met name te worden getoetst aan het aspect
geluidshinder.
Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde horeca-activiteiten zich aandienen, niet zijn genoemd in
de Staat van Horeca-activiteiten. Wanneer deze bedrijven wat betreft milieubelasting gelijk
kunnen worden gesteld met volgens de bestemmingsregeling toegestane horecabedrijven kan
voor de vestiging van deze bedrijven eveneens een vrijstelling worden verleend.
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datum in procedure:
datum aanwijzing:
errata: aangepaste versie, september 2006

TOELICHTING
bij het besluit tot aanwijzing van
het beschermd dorpsgezicht Wilhelminapark en Geesten
gemeenten Oegstgeest en Leiden (Zuid-Holland)
ex artikel 35 Monumentenwet 1988

Foto: kasteel Endegeest, 2003

1
OEGSTGEEST EN LEIDEN, WILHELMINAPARK EN GEESTEN

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn bevoegd om
gezamenlijk beschermde stads- en dorpsgezichten aan te wijzen. Het rechtsgevolg van de aanwijzing is dat de gemeenteraad ter bescherming van een
stads- of dorpsgezicht een bestemmingsplan, als bedoeld in de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, vast moet stellen. In die zin kan de aanwijzing tevens
een stimulans betekenen voor een te voeren ruimtelijk kwaliteitsbeleid.
In totaal zijn er in Nederland meer dan 300 beschermde stads- en dorpsgezichten met een geschiedenis die teruggaat tot vóór het jaar 1850. In het
kader van het Monumenten Inventarisatie Project is ook de stedenbouw uit
de periode 1850-1940 landelijk geïnventariseerd. Het besluit tot aanwijzing
van Wilhelminapark en Geesten te Oegstgeest en Leiden als beschermd
dorpsgezicht vloeit voort uit deze inventarisatie.
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INLEIDING
Het centrum van het dorpsgezicht Wilhelminapark en Geesten wordt gevormd door een vroeg 20e-eeuws stedelijk villapark met binnen kort tijdsbestek tot stand gekomen bebouwing in een aan chaletstijl en Jugendstil verwante trant. Verder omvat het gezicht belangrijke resten van twee voormalige
buitenplaatsen, waarvan bebouwing en bos- en parkaanleg grotendeels dateren uit de 19e eeuw.
De voormalige buitenplaats Rhijngeest bezit 19e- en vroeg 20e-eeuwse gebouwde elementen en kent verder een grotendeels 19e-eeuwse park- en bosaanleg.
De vroegere buitenplaats Endegeest omvat onder meer een 17e-eeuws huis
(het ‘kasteel’) met 19e-eeuwse gebouwde elementen en resten van de 17e-, 18een 19e-eeuwse bos- en tuinaanleg en een deels open weidegebied, alsmede
onderdelen van een vanaf 1896 op dit terrein volgens paviljoensysteem ontwikkeld psychiatrisch ziekenhuis, met tuinaanleg.
ONTSTAAN EN ONTWIKKELING
Oorspronkelijke structuur
Oegstgeest ontstond in de vroege Middeleeuwen op een noordzuidgerichte
strandwal in het mondingsgebied van de Oude Rijn. De hoogste delen van de
strandwal zijn vanaf de 15e/16e eeuw afgezand, onder andere ten behoeve van
stadsuitbreidingen van Leiden. Tot de interlokale hoofdwegen behoorden de
op de oostflank van de strandwal lopende as Rhijngeesterstraatweg-Endegeesterstraatweg (richting het veer Haagsche Schouw) en de huidige as Geversstraat-Leidsestraatweg (richting Leiden), die zich hiervan onder een hoek
van circa 45° afsplitste. De as Rhijngeesterstraatweg-Endegeesterstraatweg
maakt vanouds deel uit van de doorgaande weg van Haarlem naar ’s-Gravenhage.
Rond het splitsingspunt kwam al vroeg de kern Leidsche Buurt tot ontwikkeling, terwijl ten zuiden daarvan, in het wigvormige gebied tussen de wegen,
een zogenaamde ‘geest’ lag, een akkergebied op, of op de flank van de (afgezande) strandwal. (De term ‘geest’ wordt overigens ook wel gebruikt voor de
hogere strandwalgronden zelf.)

Het zand van de strandwal vormde sinds de ontginning een relatief hoge en
droge noordzuidlopende zone te midden van inklinkende zand-op-klei-enveen-bodems. Als gevolg van afzandingen van de strandwalgronden verdween de oude structuur van blokverkavelingen en ‘kampen’ van de kaart en
kwam er een eenvoudig rechthoekig patroon voor in de plaats. De nieuwe
kavels waren voornamelijk oostwestgericht en strekten zich uit over de volle
breedte van de geest. Hier en daar ontwikkelde zich al voor 1800 ook enige
bebouwing. Aan weerszijden van de geest was een wetering gegraven, waarop
kavelsloten en greppels hun overtollig water loosden en die bovendien als
vaarsloot voor de zandschuiten werd gebruikt. De gronden op de geest waren
voor een groot deel in gebruik als akker en tuingrond en de nattere delen als
weiden. Vooral de tuingronden raakten op den duur versnipperd.
Vanouds was er in dit gebied ook een korte verbinding tussen de beide grote
wegen, ongeveer ter plaatse van de huidige Deutzstraat. Enkele honderden
meters verder naar het zuiden was er een tweede verbinding tussen de beide
hoofdwegen, die Hooge Voort werd genoemd en die vanouds de noordgrens
vormde van een gebied van cultuurgronden op en nabij de zuidelijke uitloper
van de strandwal. Mogelijk al voor 1800 raakten deze cultuurgronden in verval en trad er verwildering op. Rond 1850 werden er echter nog steeds enige
agrarische functies aangeduid. Dit gebied, dat in de loop van de tijd overging
in bos, werd op zijn beurt aan de zuidzijde in een ongeveer oostwestgerichte
lijn begrensd door blokvormig verkavelde weilanden en in het oosten door
een aantal bebouwde percelen langs de huidige Geversstraat.
Links en rechts van de strandwal bestond en bestaat de bodem vooral uit
strandvlaktezandgronden op klei of veen, die net als de strandwalzanden relatief droog van karakter zijn. In de late Middeleeuwen werden onder meer ten
westen en zuidwesten van de huidige Leidsestraatweg op deze drogere gronden leengoederen uitgegeven, waarvan de latere buitenplaatsen, zoals Rhijngeest en Endegeest, opvolgers zijn. Rhijngeest werd aan de Rijnzijde van de
Rhijngeesterstraatweg op de strandwalgronden en de strandvlaktezandgronden nabij de riviervlakte van de Oude Rijn aangelegd. Endegeest kwam tot
stand op het eind van de uitloper van de strandwal en in het gebied ten oosten en noordoosten daarvan, tussen de Leidsestraatweg en de Rhijngeester- en
Endegeesterstraatweg.
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Ontwikkeling in de 19e en 20e eeuw
Van grote betekenis voor de ontwikkeling van de Leidsche Buurt te Oegstgeest en omgeving was de opening van de stoomtramverbindingen van Leiden naar Haarlem en naar Katwijk in 1881. Hiermee kon het dorp een duidelijke rol als forensengemeente gaan vervullen, terwijl het omgekeerd ook binnen de functionele invloedssfeer van Leiden kwam te liggen. Dit bracht onder
meer met zich mee dat de stad er een psychiatrisch ziekenhuis heeft gevestigd.
Beide functies waren gediend met een groene en vooral rustige sfeer.
De herinrichting van het gebied rond de splitsing vanaf circa 1900 had tot
gevolg dat het verkavelingspatroon sterk werd gewijzigd. De als tuingrond
gebruikte gronden op de geest werden bijna geheel ingericht als villagebied of
met geschakelde middenstandswoningen. De ontworpen straatpatronen sloten wel enigszins aan bij de vroegere verkaveling, maar de rechte lijnen waren
vervangen door lichte krommingen. Dit laatste geldt eveneens voor de lanen
die samen het Wilhelminapark vormen, terwijl het oude tracé van de Hooge
Voort, nu Endegeesterlaan, iets werd verlegd. Bij de aanleg van het Wilhelminapark werd naar een lommerrijke invulling van het straatplan gestreefd.
Hiertoe werd een deel van de reeds aanwezige beplanting gehandhaafd, terwijl
ook op ruime schaal jonge aanplant werd gepleegd. De lanen zijn aan weerszijden dicht beplant met jonge bomen, vermoedelijk de eiken die inmiddels
tot volle wasdom zijn gekomen.
Het huidige plein werd ingenomen door een plantsoen met een niervormige
waterpartij, enige oorspronkelijk aanwezige bomen en losstaande gevarieerde
struikbeplanting. Een bestaande waterloop langs de westzijde van de Leidsestraatweg, de Zandsloot, werd aanvankelijk gehandhaafd. Enige bruggen
vormden oeververbindingen, tot de sloot in 1910 werd gedempt vanwege de
spoorverdubbeling en de elektrificatie van de tram. Een oude vaarsloot langs
de noordkant van de Hooge Voort/Endegeesterlaan werd rond dezelfde tijd
gedempt, waarna in 1918 verharding van deze weg heeft plaatsgevonden.
De buitenplaats Endegeest kwam tot ontwikkeling rond het omstreeks 1650
herbouwde kasteel Endegeest. In 1800 kwam het in handen van mr. D.C.
Gevers van Endegeest. De buitenplaats werd daarop verder verfraaid en uitgebreid.

De oude cultuurgronden ten zuiden van de Hooge Voort waren enigszins
verwilderd en langzamerhand kwam hier bosvegetatie tot ontwikkeling. De
herinrichting van het inmiddels sterk verwilderde cultuurland tot een parkachtig bos moet in de volgende decennia zijn beslag hebben gekregen. De soortenrijkdom van de vegetatie werd door nieuwe aanplant vergroot, terwijl tevens een stelsel van slingerende paden werd aangelegd en het bos aldus een
recreatieve functie ging vervullen binnen het landgoed. Van de twee rond het
midden van de 19e eeuw in het bos gelegen percelen bouwland waren omstreeks het jaar 1875 vermoedelijk nog slechts de contouren herkenbaar. Het
karakter van het aangrenzende en ten dele tot de buitenplaats behorende weidegebied bleef inmiddels grotendeels intact.
De loop van de Hooge Voort werd in 1874 enigszins gewijzigd; de kromming
in de weg dateert waarschijnlijk uit die tijd.
In 1895 werd Endegeest aan de gemeente Leiden verkocht, die er een psychiatrisch ziekenhuis vestigde. De parkaanleg moest hierbij voor een groot deel
plaatsmaken voor de bouw van paviljoens. Het bos bleef echter vrijwel intact
en werd, op een enkele woning na, niet bebouwd. Enige tijd na de eeuwwisseling lijkt nog wel opwaardering van de voormalige percelen cultuurgrond in
het bos te hebben plaatsgevonden, wellicht voor zelfvoorziening en als werkverschaffing voor de patiënten van het ziekenhuis. Na de Tweede Wereldoorlog verdween de laatste strip weidegrond van de kaart, maar een van de akkers
bleef wel herkenbaar als gazon. Het aangrenzende weidegebied langs de zuidzijde van de Leidsestraatweg onderging tot die tijd nauwelijks veranderingen.
Zowel de verkaveling als de inpassing van enige perceeltjes bos bleef intact.
De buitenplaats Rhijngeest stamt uit de 18e eeuw, maar werd vermoedelijk
rond 1840 verbouwd en heringericht. Het huis lag rond 1820 te midden van
grote percelen bos, maar aan de noordzijde daarvan gescheiden door een in
landschapsstijl aangelegde vijver. Deze globaal oostwestgerichte waterpartij
met eilandje lag ter hoogte van de huidige Endegeesterlaan. Het goed werd in
landschapsstijl aangelegd, waarbij de voornaamste zichtas parallel aan de
straatweg kwam te liggen. Een aantal slingerende paden omzoomde en/of
doorsneed langgerekte gazons met verspreide boomgroepen aan de noordzijde van het landhuis.
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In het jaar 1900 werd de buitenplaats aangekocht door de stad Leiden. Bij de
aanleg van het sanatorium, kort daarna, werd het noordelijkste deel van deze
padenstructuur ingekort en is tegenover het Wilhelminapark een tweede toegang tot het terrein gemaakt. Ten zuiden van het huis werd aan de zijde van
de straatweg een deel van het bestaande bos met een kleine waterpartij gehandhaafd. Ten westen hiervan bleven op een nieuwe open ruimte enige oude
linden behouden, die nog steeds leven.
Het uitgestrekte westelijk deel van de buitenplaats bestond rond 1820 voornamelijk uit weilanden met een boerenbedrijf en uit bos. Na circa 1840 verwilderden de weiden. Het gebied werd ontwikkeld tot een parkachtig bos,
maar bleef tot op heden gescheiden van de landschappelijke tuinaanleg door
een waterloop met bruggetjes.
Net als Endegeest werd Rhijngeest in 1895 verkocht aan de stad Leiden voor
de vestiging van een psychiatrisch ziekenhuis. Het landhuis werd daarop ingericht voor de verpleging van ‘klassepatienten’.
De vestiging van het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest op de voormalige
buitenplaatsen Endegeest en Rhijngeest door de stad Leiden in 1896, was
mede te danken aan de ontsluiting door middel van de tram. De bestaande
park- en bosachtige omgeving vormde naar inzichten van die tijd een ideale
plaats om patiënten te huisvesten en te behandelen en gedurende de volgende
tientallen jaren verrezen verscheidene paviljoens, een woning voor de geneesheer-directeur en tal van andere voorzieningen aan weerszijden van de Rhijngeesterstraatweg. Het zeer imposante sanatorium - aanvankelijk Rhijngeest
geheten - werd later vernoemd naar de in 1899 aangestelde Leidse hoogleraar
in de psychiatrie, prof. G. Jelgersma. De park- en bosaanleg van de buitenplaats Rhijngeest bleef in grote lijnen intact. Het zuidelijk deel van buitenplaats Endegeest werd deels ingevuld met symmetrisch rond een centrale as
gelegen paviljoens en voorzieningen, die inmiddels alweer grotendeels zijn
vervangen. De echter nog bestaande portiersloge met recreatieruimte stamt
uit 1933 en werd ontworpen door de Dienst Gemeentewerken Leiden. Het
noordelijker gelegen bos, grenzend aan de Hooge Steeg/Endegeesterlaan,
bleef in hoofdzaak intact. In 1916 kwam langs de zuidzijde van deze laan aan
de rand van het bos een kleine villa tot stand.

HUIDIG RUIMTELIJK KARAKTER
Ruimtelijke structuur
Als meest waardevolle hoofdkenmerken binnen het gezicht Wilhelminapark
en Geesten gelden het straatplan en onderdelen van de bebouwing van het
vroeg 20e-eeuwse Wilhelminapark en het voormalige sanatorium Rhijngeest
(Jelgersmakliniek, Rhijngeesterstraatweg 13) en verder het 17e-eeuwse kasteel
Endegeest met de resten van de vooral 19e-eeuwse tuin- en bosaanleg en de
weidse open onderdelen van de buitenplaats, het midden 19e-eeuwse landhuis
en de parkaanleg van de vroegere buitenplaats Rhijngeest.
Het Wilhelminapark is, althans voor zover het de bebouwing betreft, een
bijzonder gaaf en representatief voorbeeld van een rond 1900 ontworpen en
in een korte tijdspanne tot stand gekomen stedelijk villapark met voor die tijd
kenmerkende, aan Jugendstil en chaletstijl herinnerende invloeden.
Het voormalige sanatorium Rhijngeest is een zeer gaaf voorbeeld van een
rond de eeuwwisseling in een aan de Jugendstil en de chaletstijl verwante trant
gebouwd ziekenhuispaviljoen.
De voormalige buitenplaats Rhijngeest bestaat onder andere uit een goed
herkenbare in landschapsstijl aangelegde tuin met oude bomen en waterpartij
en uit een landhuis met lage aanbouwen en serre.
De voormalige buitenplaats Endegeest bestaat onder meer uit een nog goed
herkenbare, rijk gesorteerde bosaanleg met oude bomen en struiken en een
uitgestrekt weidegebied en uit een in verschillende fasen tot stand gebracht,
maar in essentie 17e-eeuws kasteel.
Het vanouds door open weide- en teellanden enerzijds, en door deels beboste
uitlopers van de strandwallen anderzijds gekenmerkte landschap bleef in
hoofdzaak herkenbaar. Zowel de situering en de invulling van de buitenplaatsen, als die van het Wilhelminapark doen recht aan dit oorspronkelijk zeer
gevarieerde terrein. Hierdoor gaat ook het wegen- en stratenpatroon in belangrijke mate terug op oeroude verbindingen.
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De relatie tussen de ruimtelijke structuur en de bebouwing binnen het dorpsgezicht heeft in de loop van de 20e eeuw relatief weinig wijzigingen ondergaan. De ligging van het gebied in de directe nabijheid van het oude dorpscentrum heeft amper functionele wijzigingen met zich meegebracht. De rust
en het groene karakter zijn goed bewaard gebleven en zelfs relatief versterkt,
dankzij de aanleg van rijksweg 4 (A44), die volledige ontlasting van de as
Endegeesterstraatweg-Rhijngeesterstraatweg betekende. Doordat er met uitzondering van het plein, de uitbreiding van het raadhuis en de parkeerplaatsen nauwelijks nieuwe invullingen aan de plattegrond van het Wilhelminapark zijn gegeven en de bebouwing tot in vele details intact bleef, is de
relatie tussen de structuur en de bebouwing slechts beperkt verstoord. Als
voorbeeld van een vrijwel in zijn geheel rond 1900 ontworpen en ingevuld
stedelijk villagebied bezit het Wilhelminapark nog steeds aanzienlijke kwaliteiten, met name dankzij de stilistische uniformiteit.
De park- en bosaanleg van Rhijngeest en Endegeest verloren weliswaar hun
private recreatieve bestemming, maar behielden binnen de psychiatrische
ziekenhuizen vergelijkbare functies. Na het uiteenvallen van Rhijngeest als
buitenplaats, hebben enige afzonderlijke delen weer private betekenis. De
oude klinkerbestrating van de vroegere doorgaande verbinding van de Rhijngeesterstraatweg en Endegeesterstraatweg en van het Wilhelminapark benadrukt het karakter van het gezicht. In dit verband is ook de continuering van
de functie van de beide horecagelegenheden langs de Rhijngeesterstraatweg
van betekenis. De uit omstreeks 1930 daterende garage aan de Geversstraat
dankt zijn ontstaan aan het toenemend drukke autoverkeer langs deze weg.
De verkaveling en inrichting van het Wilhelminapark en de aangrenzende
Rhijngeesterstraatweg zijn sterk beïnvloed door de situering ten opzichte van
het plein en door de gerende rooilijnen van de lanen. Waar mogelijk werden
langs de lanen gelijkvormige rechthoeken uitgezet; de ten dele diepe kavels
aan de zuidzijde van het Wilhelminapark reiken alle tot de Endegeesterlaan.
De meeste kopse einden van de blokken zijn op ad hoc-basis verdeeld. Deze
kavels werden aanzienlijk ruimer bemeten en boden gelegenheid de bebouwing te positioneren. De driehoekige kavel waarop het gemeentehuis werd
gebouwd, nam zelfs de helft van een bouwblok in beslag.

Ook langs de Deutzstraat en de Geversstraat zijn bij de inrichting van het
gebied zo veel mogelijk rechthoekige bouwkavels gerooid, maar binnen het
trapeziumvormige blok omsloten door de Deutzstraat, de Geversstraat, het
Wilhelminapark en de Rhijngeesterstraatweg, bleven enige ruime percelen
onbebouwd.
De grote landgoederen behielden ook na de herinrichting tot psychiatrische
ziekenhuizen hun oude structuur, al werden op enkele punten wijzigingen in
de plattegrond uitgevoerd.
Openbare ruimte en groenaanleg
Het profiel en de bestrating van de verschillende lanen dateren weliswaar niet
uit de ontwikkelingsfase, maar ze zijn wel congruent in schaal en materiaalgebruik. De roodbruine baksteenklinkers van de rijweg en de grijze trottoirtegels
bepalen mede het besloten wijkbeeld. Dit geldt in het bijzonder voor de
Rhijngeesterstraatweg en de Endegeesterstraatweg, die tevens meerwaarde
ontlenen aan een (deels dubbele) zoom van hoge eiken.
De waarde van de groeninvulling van het Wilhelminapark is gelegen in de
dichte tweezijdig lineaire beplanting van de lanen met eiken, afgewisseld met
een enkele beuk. De herinrichting van het plein had niet alleen tot gevolg dat
de waterpartij verloren ging, maar bovendien dat een aantal oude hoge bomen
het veld moest ruimen. Ook de nieuwbouw aan het gemeentehuis eiste zijn
tol van de beplanting. Private beplanting van de voortuinen met hagen en
struiken draagt sterk bij aan het groenkarakter van het park. De openbare
groenvoorziening in de Deutzstraat blijft beperkt tot jonge aanplant.
De groenvoorziening binnen het noordelijke deel van de voormalige buitenplaats Rhijngeest ademt nog sterk de sfeer van de vorige eeuw. De plattegrond van de paden werd weliswaar enigszins aangepast en uitgebreid voor
het moderne verkeer, maar het rustieke karakter van de landschapstuin bleef
intact door handhaving van de hoofdstructuur en van de hoge en middelhoge
beplanting. Het zuidelijk deel werd sterker aangetast, vooral door de aanleg
van een aantal ziekenhuisvoorzieningen en een omvangrijk parkeerterrein.
De bosaanleg achter het landhuis en de landschapstuin maakt een verwilderde
indruk, maar dankzij de waterloop is ook hier de structuur nog herkenbaar.
Een deel ervan moest echter plaatsmaken voor de uitbreiding van de Jelgersmakliniek.
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Het bos aan de noordkant van de voormalige buitenplaats Endegeest bleef
vrijwel geheel gespaard voor woning- en voorzieningenbouw ten behoeve van
de psychiatrische inrichting en behield zijn karakter dan ook nagenoeg volledig. Aangenomen mag worden dat de structuur van paden en lanen in het bos
in de loop van de tijd wel veranderingen heeft ondergaan, maar deze hebben
de kwaliteit van de groenvoorziening nauwelijks geschaad. Het netwerk van
paden heeft stroomlijning en een zekere verdichting ondergaan, maar de
handhaving van hoge, middelhoge en lage beplanting en het behoud van de
soortenrijkdom betekent dat het bos nog bijzondere kwaliteiten bezit.
De structuur van de oorspronkelijk vanuit het kasteel Endegeest noordwaartsgerichte tuin werd met de inrichting van het psychiatrisch ziekenhuis
totaal gewijzigd. De symmetrieas van het ziekenhuis werd noordwestwaarts haaks op de Endegeesterstraatweg - gericht, waardoor het kasteel excentrisch
kwam te liggen. De historisch-ruimtelijke waarde van dit deel van de tuin is
dan ook slechts beperkt.
De open weidegebieden in het zuidoosten en het westen van het beschermd
dorpsgezicht houden niet alleen de herinnering aan de ligging van Oegstgeest
op een door een riviervlakte en strandvlakten begrensde uitloper van een
strandwal levend, maar vormen tevens een buffer tussen het snelverkeer op
de A44 en de oprukkende hoge nieuwbouw binnen de aangrenzende gemeente Leiden. De hier eeuwenlang gecontinueerde agrarische functie, de herkenbaarheid van de blok- en strokenverkavelingen en vooral de zeer kenmerkende vergezichten vanaf de Leidsestraatweg, de Nachtegaallaan en de Wassenaarseweg naar de begrenzende bosranden geven het open weidegebied een
belangrijke extra dimensie en waarde.
Bebouwing
Tot de belangrijkste bebouwing binnen het dorpsgezicht behoort het landhuis
van de voormalige buitenplaats Rhijngeest (Endegeesterstraatweg 9), dat - net
als het erachter gelegen voormalige koetshuis - is aangewezen als rijksmonument. Het hoofdvolume bezit een rechthoekige plattegrond en bestaat uit
twee bouwlagen, gedekt door een flauw hellend schilddak met overstek.

De hoofdmassa is driezijdig omgeven door een lage aanbouw met dakterras;
de naar de straatweg gekeerde oostkant heeft een veranda met dakterras. Achter het witgepleisterde huis is aan de zuidgevel een vijfzijdige serre met glazen
dekking aangebouwd.
Het kasteel Endegeest (circa 1650) werd gebouwd op de resten van een gelijknamig, deels middeleeuws kasteel. De hoofdvorm bestond uit een rechthoekige plattegrond, die door middel van galerijen was verbonden met twee
symmetrisch geplaatste hoekpaviljoens. Samen omsloten ze een rechthoekige
binnenplaats, terwijl het geheel grotendeels was omgracht. Aan weerszijden
van het van oorsprong vijf vensterassen brede hoofdgebouw werd via tussenvoeging van twee vensterassen een tweetal hoge, achtkantige hoektorens met
koepelvormig dak en lantaarn bijgeplaatst. Nadat in de vroege 19e eeuw de
galerijen waren gesloopt en empirevensters waren geplaatst, kreeg het kasteel
zijn huidige uiterlijk met twee losstaande paviljoens. Een ijskelder uit circa
1845 en een obelisk uit circa 1820 zijn onderdelen van dit rijksmonumentale
complex.
Het voormalige sanatorium de Jelgersmakliniek (± 1900) ligt aan de noordzijde van de parkaanleg van Rhijngeest (Rhijngeesterstraatweg 13). De voorgevel
van het op een rechthoekige plattegrond in drie bouwlagen en kap opgetrokken en witgepleisterde gebouw, is naar het zuiden gericht en kijkt dus uit op
het park. De voorzijde is symmetrisch opgebouwd.
De voormalige woning van de geneesheer-directeur aan de Rhijngeesterstraatweg nummer 11 werd tegelijk ontworpen en uitgevoerd met de Jelgersmakliniek en vertoont hiermee architectonische samenhang. Hierdoor geldt
complexbescherming.
Het dubbele woonhuis Wilhelminapark 11/13 (± 1900) is eveneens van
bijzondere betekenis en is aangewezen als rijksmonument. Het huis is prominent gesitueerd door de solitaire locatie aan de oostzijde van het plein. Het uit
twee bouwlagen op een in hoofdzaak rechthoekige plattegrond bestaande
pand, is symmetrisch van opzet en gedekt met een overstekend schilddak.
Het woonhuis Wilhelminapark 9 is van vergelijkbare architectuur, maar werd
eenvoudiger uitgevoerd. De nummers 9 en 11/13 bezitten daarom ensemblewaarde.
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BEGRENZING
Het Wilhelminapark, de buitenplaatsen Rhijngeest en Endegeest en de weiden
ten zuidoosten van deze laatste buitenplaats zijn binnen de begrenzing gelegen.
Aan de zuidkant wordt de grens gevormd door de noordelijke bermsloot van
de Wassenaarseweg, de westelijke grens wordt gevormd door de A44 en de
Rhijngeesterstraatweg. De noordelijke grens valt samen met de begrenzing
van de buitenplaats Rhijngeest en loopt dan via de Deutzstraat naar de Endegeesterlaan: de noordoostelijke grens. De zuidoostelijke grens ten slotte wordt
gevormd door de Nachtegaallaan.
De exacte begrenzing is aangegeven op de bijgevoegde begrenzingskaart,
MSP/35/04-I.
NADERE TYPERING VAN TE BESCHERMEN WAARDEN
Typerend zijn:
- de landschappelijke aanleg uit de 19e eeuw;
- de bewaard gebleven oorspronkelijke verkaveling;
- het kasteel Endegeest;
- vrijstaande bebouwing in het groen met gelijkwaardige gevelzijden;
- de bosaanleg;
- de open ruimten in de vorm van weiden;
- de waardevolle doorzichten en zichtlijnen;
- de villabebouwing uit de 18e, 19e en begin 20e eeuw;
- de lanen.

WAARDERING
De kern van het dorpsgezicht Wilhelminapark en Geesten in de gemeenten
Oegstgeest en Leiden wordt gevormd door een belangrijk, maar niet meer
geheel gaaf, rond 1900 ontworpen en in korte tijd ingevuld stedelijk villapark
op een simpele, y-vormige plattegrond. De vrijstaande en onder één kap gebrachte bebouwing vertoont een hoge mate van eenheid in een aan chaletstijl
en Jugendstil verwante trant. Dit laatste geldt eveneens voor het nabijgelegen
vroegere sanatorium Rhijngeest en de villa van de geneesheer-directeur, die
markant liggen binnen de voormalige 19e-eeuwse buitenplaats Rhijngeest.
Deze buitenplaats omvat naast het landhuis en een aantal vroegere dienstgebouwen belangrijke onderdelen van de parkaanleg, waarin de oorspronkelijke
structuur goed herkenbaar is. Het complex van het kasteel Endegeest is een
representatief, maar niet geheel gaaf voorbeeld van een 17e-eeuws landhuis,
dat tot ver in de 19e eeuw werd gewijzigd. De 19e-eeuwse bosaanleg van de
voormalige buitenplaats Endegeest onderging wel wijzigingen, maar de structuur bleef in hoofdzaak intact en herkenbaar, net als het zuidelijker gelegen
weidegebied. Het belang van het bos en het weidegebied betreft niet alleen de
cultuur, maar ook de botanische en faunawaarden.
Het beschermd dorpsgezicht Wilhelminapark en Geesten te Oegstgeest en
Leiden omvat een rond 1900 planmatig tot stand gekomen stedelijk villagebied. Hiervan zijn de historisch-ruimtelijke structuur en de bebouwing, als
voorbeeld van een in aan chaletstijl en Jugendstil verwante trant gebouwde
wijk, van algemeen belang, wegens bijzondere cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Het gezicht omvat tevens een tweetal, deels heringerichte buitenplaatsen met 17e-, 18e-, 19e- en vroeg 20e-eeuwse elementen en
structuren, die van algemeen belang zijn vanwege bijzondere cultuurhistorische, historischruimtelijke en architectuurhistorische waarden.
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RECHTSGEVOLG VAN DE AANWIJZING
Ter effectuering van de aanwijzing van een beschermd stads- of dorpsgezicht
moet ingevolge artikel 36 van de Monumentenwet 1988 een bestemmingsplan
worden opgesteld. De toelichting op de aanwijzing kan daarbij voor wat het
beschermingsbelang betreft als uitgangspunt dienen. Doel van de aanwijzing
is de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende structuur en ruimtelijke kwaliteit van het gebied te onderkennen als zwaarwegend
belang bij de toekomstige ontwikkelingen binnen het gebied. De aanwijzing
beoogt op die wijze een basis te bieden voor een ruimtelijke ontwikkeling die
inspeelt op de aanwezige kwaliteiten, daarvan gebruikmaakt en daarop voortbouwt.
In het aanwijzingsbesluit is bepaald in welke mate de vigerende bestemmingsplannen aan het beschermingsvereiste voldoen.
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1. Externe veiligheidsbeleid
1.1. Regelgeving
Externe veiligheidsbeleid heeft betrekking op het gebruik, productie, opslag en transport van gevaarlijke
stoffen.
De overheid stelt grenzen aan de risico’s van inrichtingen met gevaarlijke stoffen. De grenzen zijn
vertaald in een norm voor het plaatsgebonden1 (PR) en een oriëntatiewaarde en verantwoordingsplicht
voor het groepsrisico2 (GR).
Het beleid voor inrichtingen is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de
Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) voor zover de risico’s door een inrichting worden
veroorzaakt.
Voor het transport van gevaarlijke stoffen zijn de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
van 2004 (Circulaire RNVGS) en de Nota vervoer gevaarlijke stoffen (2006) van toepassing. De
circulaire vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te
worden gesteld aan het ruimtegebruik.
Voor hoge druk aardgasleidingen is op dit moment de circulaire “Zonering langs hoge druk
aardgastransportleidingen” uit 1986 van toepassing. Het nieuwe beleid en de nieuwe regelgeving zijn
nog niet vastgesteld. Het ontwerp Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), is gepubliceerd. In het
Bevb wordt eenzelfde risicobenadering gevolgd als voor inrichtingen en transportassen. De grenswaarde
voor het PR wordt 10-6, voor het GR zal de orientatiewaarde en de verantwoordingsplicht van toepassing
worden.
Plaatsgebonden risico

1

Doorkiesnummer:
071 4083636
E-mail:
f.bakker@mdwh.nl

PR: Risico op een plaats buiten de inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar, dat een persoon die onafgebroken en
onbeschermd op die plaats zou verblijven, verblijft overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval
binnen die inrichting of bij de transport-as, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is (zie ook artikel 1, lid 1
onderdeel p van het BEVI).
2
GR: De cumulatieve kansen dat per jaar dat een groep van 10, 100 of 1000 personen overlijdt als rechtstreeks
gevolg hun aanwezigheid in het invloedsgebied in het invloedsgebied van een inrichting of een transport-as en een
ongewoon voorval binnen die inrichting of bij een transport-as, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is (zie ook
artikel 1, lid 1 onderdeel k van het BEVI).

Het PR kent een grenswaarde van 10-6 per jaar voor nieuwe situaties. Binnen de PR 10-6 contour mogen
geen kwetsbare objecten aanwezig zijn. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als
richtwaarde. In nieuwe situaties moet in beginsel ook aan deze waarde worden voldaan.
Verantwoordingsplicht groepsrisico
Het groepsrisico is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting in situaties waarin zich een ramp
met gevaarlijke stoffen voordoet. In artikel 13 van het Bevi worden de verplichtingen voor de
verantwoording van het groepsrisico voor Wro besluiten vermeld voor zover het inrichtingen betreft.
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn de verplichtingen beschreven in onderdeel 4.3 van de
Circulaire RNVGS.
De verantwoordingsplicht is erop gericht om een weloverwogen afweging te maken over de risico’s in
relatie tot de (ruimtelijke) ontwikkelingen in het plangebied.
Het groepsrisico wordt vergeleken met de oriëntatiewaarde: de kans op een ongeval met 10 dodelijke
slachtoffers van 10-5 per jaar, met de kans op een ongeval met 100 dodelijke slachtoffers van 10-7 per
jaar, en met de kans op 1000 of meer dodelijke slachtoffers van 10-9 per jaar. De oriëntatiewaarde voor
het groepsrisico ligt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen echter een factor 10 lager dan voor
inrichtingen.
In de verantwoording van het groepsrisico worden onderwerpen behandeld die van belang zijn bij het
maken van een afweging over het risico en de ruimtelijke situatie. Het groepsrisico wordt kwantitatief
beoordeeld. Daarnaast komen ook planologische aspecten aan de orde en de mogelijkheden tot
rampenbestrijding (zie ook Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico voor inrichtingen.
Voor hoge druk aardgasleidingen gaat in de toekomst ook de verplichting voor een
groepsrisicoverantwoording gelden. Volgens de huidige regelgeving moet een verantwoording worden
gegeven in geval van afwijkingen van de toetsingsafstand.
1.2. Omgevingsvisie externe veiligheid Holland Rijnland
De regio Holland-Rijnland heeft in 2008 een omgevingsvisie externe veiligheid opgesteld. In deze
omgevingsvisie heeft de regio een beslismodel opgesteld op basis van zonering van het
groepsrisicodiagram (het fN-diagram).
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Het model gaat uit van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Aan de zones in het diagram zijn
verschillende handelswijzen gekoppeld. Als de groepsrisicocurve voor een bepaalde activiteit of
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ruimtelijke ontwikkeling in een bepaalde zone uitkomt, volgt uit het beslismodel onder welke
voorwaarden de activiteit of ruimtelijke ontwikkeling is toegestaan.
2. Risico’s in het plangebied
Bij de inventarisatie van de risicobronnen is gekeken naar risico’s veroorzaakt door:
- bedrijven waar opslag en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt,
- vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor en water,
- vervoer van gevaarlijke stoffen via buisleidingen.
2.1. Bedrijven
In het Leeuwenhoekgebied aan de Archimedesweg 2 ligt Apotex, een geneesmiddelenfabrikant waar
opslag van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Op dit bedrijf is het Besluit externe veiligheid inrichtingen
(Bevi) van toepassing. Het plangebied ligt niet binnen het invloedsgebied van Apotex.
Tabel 1: Inrichtingen in en rondom het plangebied met risicovolle activiteiten
Bedrijf
Risicovolle
PR 10-6
1% letaliteit
Afstand tot
activiteiten
plangebied
Apotex,
Opslag gevaarlijke
Grens
100 meter3
430 meter
Archimedesweg stoffen
van
2 te Leiden
inrichting
2.2. Transport van gevaarlijke stoffen
Vervoer over de weg
Over de A44 vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. Het gaat om brandbare gassen, toxische
gassen, brandbare vloeistoffen, toxische vloeistoffen
Het plangebied ligt langs de A44, een gedeelte van het plangebied ligt binnen de zone van 200 meter
langs de transportroute waar beperkingen aan het gebruik van de ruimte kunnen worden opgelegd (zie
Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen van 2004 en de Nota vervoer gevaarlijke stoffen
van 2006) en waarvoor in principe een groepsrisicoverantwoording nodig is.
In het plangebied worden een aantal nieuwe locaties ontwikkeld: Endegeest, Witte Huis,
Endegeesterlaan 1 (bloemenkiosk), Oude Rijnzichtweg 11-13. Geen van deze locaties ligt binnen de 200
meter zone van de A44.
Voor het overige zijn er geen wijzigingen in het gebied.
Vervoer over het spoor
De spoorlijn Den Haag-Leiden- Schiphol/Haarlem ligt op meer dan een kilometer afstand van het
plangebied. De marktprognose vervoerscijfers 2010-2020 van ProRail voorziet geen transport van
gevaarlijke stoffen over deze spoorlijn. Incidenteel kan er, in geval van omleidingen, een transport van
gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Dit geeft geen significante externe veiligheidsrisico’s. Transport van
gevaarlijke stoffen over het spoor is dus geen belemmeringen voor de ruimtelijke ontwikkelingen van het
plangebied.
Transport via buisleidingen
Uit de risicokaart van Zuid-Holland blijkt dat ten noordoosten van het plangebied een tweetal hoge druk
aardgasleidingen loopt: A-560 en W-535-01.
Het plangebied ligt op 220 meter van de aardgasleidingen. In het plangebied komen de volgende functies
voor: woningen, zorginstellingen en kleinschalige bedrijven (detailhandel).
3

Kwantitatieve risicoanalyse Apotex, Tebodin, rapportnr 341071, 29 juli 2009
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Op dit moment is de Circulaire “Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen” van toepassing.
Omdat duidelijk is dat de regelgeving gaat veranderen en ook hoe de nieuwe regelgeving eruit komt te
zien is alleen getoetst aan het ontwerp-Bevb.
Besluit externe veiligheid buisleidingen
De regelgeving wordt gewijzigd. In de toekomstige regelgeving wordt de risicobenadering gevolgd. De
grenswaarde voor het PR wordt 10-6, voor het GR zal de oriëntatiewaarde en de verantwoordingsplicht
van toepassing worden. Om saneringssituaties te voorkomen is het aan te raden om te anticiperen op de
aankomende regelgeving.
Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen het invloedsgebied van de hoge druk aardgasleidingen A-560KR-059 t/m 064 en W-535-01-KR-012 t/m 019. Inmiddels heeft de Gasunie de ligging van de PR 10-6
contour de grens van het invloedsgebied berekend4. De 10-6 contour ligt op 0 meter en ligt daarmee niet
in plangebied Wilhelminapark. De grens van het invloedsgebied ligt op 430 meter.
Een deel van het plangebied ligt binnen het invloedsgebied valt van aardgasleiding A-560. Dit deel is
ook meegenomen in het onderzoek van de Gasunie. Het groepsrisico ligt voor beide gasleidingen onder
de oriëntatiewaarde. De overschrijdingsfactor is 0,06 maal de oriëntatiewaarde voor gasleiding A-560KR-059 t/m 064 en 0,05 maal de oriëntatiewaarde voor gasleiding W-535-01-KR-012 t/m 019.
Het groepsrisico neemt niet toe in vergelijking met de bestaande situatie, ook het maximaal aantal
slachtoffers blijft ongewijzigd: 250 slachtoffers voor gasleiding A-560-KR-059 t/m 064 en 55
slachtoffers voor gasleiding W-535-01-KR-012 t/m 019.
De nieuwbouwlocaties (Endegeest, Witte Huis, Endegeesterlaan 1 bloemenkiosk, Oude Rijnzichtweg
11-13) liggen buiten het invloedsgebied van de hoge druk aardgasleiding. Het groepsrisico zal door de
nieuwbouwprojecten niet wijzigen.
2.3. Samenvatting inventarisatie
Uit de inventarisatie blijkt dat het transport van gevaarlijke stoffen over de A44, vanwege
ontwikkelingslocatie Endegeesterstraatweg 24 en de hoge druk aardgasleidingen nader beschouwd moet
worden in de groepsrisicoverantwoording.
3. Groepsrisicoverantwoording
In de verantwoording van het GR is het advies van de regionale brandweer (zie bijlage 9) verwerkt.
3.1. Groepsrisico (GR) in het plangebied
Vervoer over de weg
Adviesbureau DHV heeft een berekening uitgevoerd voor bestemmingplan Nieuw Rhijngeest Zuid 5.
Hierin zijn Endegeest en het terrein tussen Endegeest en de A44 verwerkt. Het groepsrisico ligt ruim
onder de oriëntatiewaarde (0,16 maal de orientatiewaarde)6.
Het groepsrisico is het grootst bij een kans van 6x10-8 per jaar met 160 dodelijke slachtoffers. Het
maximaal aantal dodelijke slachtoffers bedraagt 370, de kans hierop bedraagt 1x10-9 per jaar.
De nieuwbouwlocaties liggen buiten het invloedsgebied van de hoge druk aardgasleiding. Het
groepsrisico zal door de nieuwbouwprojecten niet wijzigen.
Het groepsrisico ligt in zone 3 van het groepsrisicodiagram. Volgens de omgevingsvisie externe
veiligheid van Holland Rijnland is het groepsrisico acceptabel als aan een drietal voorwaarden wordt
voldaan:
4

Gasunie, A-560-KR-059 t/m 064 en W-535-01-KR-012 t/m 019, 66912927-GCS 09-50195 09-09-17 RPC

5

DHV, rapportnummer MD-MV20080757, d.d. 3 september 2008
6
Dit komt overeen met informatie uit het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen (hierin is aangegeven dat
het GR ruim onder de oriëntatiewaarde ligt, zelfs kleiner dan 0,1 maal de oriënterende waarde).
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- alle redelijkerwijs te treffen maatregelen zijn getroffen,
- hulpdiensten kunnen adequaat ingrijpen om een ramp te bestrijding en de omvang te beperken,
- de aanwezige personen zijn goed geïnformeerd en weten hoe zij moeten handelen bij een calamiteit.

Transport via buisleidingen
Het onderzoek door de Gasunie laat zien dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde ligt. De
overschrijdingsfactor is 0,06 maal de oriëntatiewaarde voor gasleiding A-560-KR-059 t/m 064 en 0,05
maal de oriëntatiewaarde voor gasleiding W-535-01-KR-012 t/m 019.
Het maximaal aantal slachtoffers is 250 slachtoffers voor gasleiding A-560-KR-059 t/m 064 en 55
slachtoffers voor gasleiding W-535-01-KR-012 t/m 019.
De nieuwbouwlocaties liggen buiten het invloedsgebied van de hoge druk aardgasleiding. Het
groepsrisico zal door de nieuwbouwprojecten niet wijzigen.
Het groepsrisico ligt in zone 3 van het groepsrisicodiagram. Volgens de omgevingsvisie externe
veiligheid van Holland Rijnland is het groepsrisico acceptabel als aan een drietal voorwaarden wordt
voldaan:
- alle redelijkerwijs te treffen maatregelen zijn getroffen,
- hulpdiensten kunnen adequaat ingrijpen om een ramp te bestrijding en de omvang te beperken,
- de aanwezige personen zijn goed geïnformeerd en weten hoe zij moeten handelen bij een calamiteit.
3.2. Maatregelen
Bronmaatregelen
A44: Redelijkerwijs te treffen maatregelen aan de risicobron (Rijksweg A44) om de aanwezigen in het
plangebied af te schermen tegen bijvoorbeeld een BLEVE als gevolg van een ongeval met een LPG
tankwagen of een toxische wolk zijn niet voorhanden.
Gasleidingen: Het is niet mogelijk om via bestemmingsplan Wilhelminapark maatregelen om de
gasleidingen te beschermen vast te leggen. Dit moet gebeuren via het bestemmingsplan van het gebied
waarin de gasleidingen liggen (Langenakker).
Apotex: Door het bedrijf Apotex zijn bronmaatregelen getroffen door de gevaarlijke stoffen op te slaan
in opslagvoorzieningen die voldoen aan PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen).
Ruimtelijke maatregelen
Het plangebied en de locatie waar een calamiteit met gevaarlijke stoffen plaatsvindt, moet bij voorkeur
bereikbaar zijn voor hulpdiensten via drie, maar minimaal via twee onafhankelijke toegangswegen. Dit
geldt voor de bestemmingen en percelen in het plangebied alsook voor de risicobronnen:
Het plangebied is bereikbaar via de Wassenaarseweg, de Rijnzichtweg en de Geverstraat. Door het
plangebied loopt de Endegeesterstraatweg. Het plangebied en de bestemmingen in het plangebied zijn
daardoor voldoende bereikbaar.
Bouwkundige maatregelen
Binnen het invloedsgebied van de verschillende risicobronnen, dan wel binnen de zone van 200 m vanaf
de A44 worden geen nieuwe ontwikkelingen gerealiseerd: in het bestemmingsplan wordt in deze zone de
bestaande situatie met de bestaande bebouwing vastgelegd. Bouwkundige maatregelen zijn dan ook niet
aan de orde.
3.3. Rampenbestrijding
Aandachtspunten voor rampenbestrijding
Verschillende punten zijn van belang vanuit het oogpunt van de rampenbestrijding:
• een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het plangebied voor hulpdiensten;
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•
•

de wegen binnen het plangebied moeten minimaal 3 meter breed zijn;
een maximale afstand van 160 meter tussen de bluswatervoorziening en de inzetlocatie. De
wegen binnen het plangebied moeten een gewicht kunnen dragen van 10.000 kg asdruk;
• een minimale vrije hoogte van 4,2 meter binnen het plangebied;
• geen doodlopende wegen in het plangebied;
• de geschikte rijbanen moeten goed herkenbaar zijn voor de hulpdiensten;
Voor gebouwen geldt, dat:
• brandkranen op 15 meter benaderbaar moeten zijn;
• om de 80 meter brandkranen (primaire bluswatervoorziening) beschikbaar moet zijn;
• eventueel open water benut kan worden als secundaire bluswatervoorziening;
Een uitgebreide beschrijving van aandachtspunten staat in de praktijkrichtlijnen Bereikbaarheid en
Bluswatervoorziening van de regionale Brandweer Hollands Midden.
Bij de inrichting van de nieuwbouwlocaties moet met de bovenstaande aandachtspunten rekening worden
gehouden.
De bereikbaarheid van het gebied is al besproken bij de ruimtelijke maatregelen.
3.4. Zelfredzaamheid
Onder zelfredzaamheid wordt verstaan: de mogelijkheid van personen om zichzelf, zonder
daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten, in veiligheid te brengen. Het zelfredzame vermogen
van personen in de omgeving van een risicobron is een belangrijke voorwaarde om grote effecten bij een
incident te voorkomen. De fysieke eigenschappen van personen, gebouwen en omgeving zijn van
invloed op de zelfredzaamheid.
Giftige gaswolk: Bij een incident waarbij giftige stoffen of giftige verbrandingsproducten vrijkomen zit
enige tijd tussen het ontstaan van het ongeval en het ontstaan van letsel bij aanwezigen. Daarbij is ook de
duur van de blootstelling van invloed op de ernst van het letsel. In geval van een toxische wolk dienen
personen binnen te blijven en ramen, deuren en ventilatieopeningen te sluiten.
BLEVE: Bij een incident met een LPG tankwagen waarbij een BLEVE ontstaat, is de vooraankondiging
van een ongeval kort (warme BLEVE) of zelfs niet aanwezig (koude BLEVE)7. Personen in gebouwen
op een afstand kleiner dan 150 meter zijn ook in de gebouwen onvoldoende beschermd tegen de
gevolgen van een BLEVE. Het gebied binnen een straal van 150 meter is het 100% letaliteitgebied, geen
van de aanwezigen binnen dit gebied zal het incident overleven.
Een deel van het plangebied valt binnen het 100% letaliteitgebied. Personen dienen daarom bij een
ongeval het invloedsgebied zo snel mogelijk te ontvluchten. Het is van belang dat de aanwezige personen
goed worden geïnformeerd wat te doen bij een calamiteit. De procedure hiervoor kan worden opgenomen
in een ontruimingsplan of in een bedrijfsnoodplan. Indien deze nog niet aanwezig zijn worden deze nog
opgesteld.
In het plangebied zijn reeds de volgende functies aanwezig: gezondheidszorg (Rivierduinen, Curium),
scholen en De Zijlbedrijven. De daar aanwezige personen zijn verminderd zelfredzaam. Deze
instellingen moeten hun ontruimingsplannen en bedrijfsnoodplannen actueel houden of deze, indien
nodig, alsnog opstellen.
Bij het ontwerp van de nieuwbouw moet rekening gehouden met vluchtwegen en
ontsnappingsmogelijkheden voor de aanwezige personen. Toetsing of het gebouw voldoende
7

Bij een warme BLEVE bezwijkt de tankauto door opwarming door een externe bron. Een koude BLEVE ontstaat
door het ineens vrijkomen van de gehele inhoud, bijvoorbeeld door een aanrijding en vervolgens een ontsteking.
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ontsnappingsmogelijkheden biedt vindt plaats in de procedures voor de bouwvergunning en
gebruiksvergunning.
Bij een evacuatie kan het gebied worden verlaten in een richting van de risicobronnen vandaan.
4. Afweging groepsrisico
De externe veiligheidssituatie zal ten opzichte van de huidige situatie nauwelijks veranderen. Het aantal
personen binnen het invloedsgebied van de verschillende risicobronnen neemt niet toe. Het GR blijft
onder de oriëntatiewaarde. Externe veiligheid is geen belemmering voor de uitvoering van het
bestemmingsplan.
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Inleiding

In deze rapportage wordt bepaald wat de invloed op de lokale luchtkwaliteit is van het bestemmingsplan Wilhelminapark in Oegstgeest. Binnen het bestemmingsplan worden twee ontwikkelingslocaties mogelijk gemaakt: herbouw ter plaatse van Kwekerij de Zeilbedrijven en realisatie
van 210 wooneenheden (exclusief sloop) binnen inrichting Rivierduinen. Daarnaast is in mei
2009 bekend geworden dat er nog een aantal ontwikkelingslocaties worden toegevoegd, relevant voor de luchtkwaliteit zijn: hotel Het Witte Huis wordt verzorgingshuis, aan de Deutzstraat
(Van de Ameele) komt een gebouw met in de plint commerciële of ondersteunende functies en
hierboven appartementen (maximaal 60 woningen) en Oude Rijnzichtweg 11-13 worden in een
leegstaand bedrijfspand 2 woningen gerealiseerd. Er wordt getoetst aan de Wet milieubeheer,
hoofdstuk 5, titel 5.2 (luchtkwaliteitseisen) en regionaal en gemeentelijke beleid.
De luchtkwaliteit wordt in de praktijk bepaald door de achtergrondconcentratie en de bijdragen
van verkeer en grote industrieën (energiecentrales, petrochemie, e.d.). In onze regio richt de
aandacht zich in hoofdzaak op verkeer. In het voorliggend onderzoek wordt dan ook alleen het
aspect wegverkeer beschouwd.

2

Wettelijk kader en Beleid

2.1

Wettelijk kader

Op 15 november 2007 is de Wet milieubeheer gewijzigd. Aan hoofdstuk 5 is een titel toegevoegd: titel 5.2 luchtkwaliteitseisen. Deze wet vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005.
Het doel van de wet is het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van
luchtverontreiniging. Daartoe zijn in de wet grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide,
stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide, benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen opgenomen.
De grenswaarden voor stikstofdioxide en benzeen gelden vanaf 2010. Voor de overige stoffen
zijn de grenswaarden reeds van kracht.
De normen zijn op basis van gezondheidskundige aspecten bepaald, maar ook onder de norm
kunnen gezondheidseffecten optreden, zij het vooral bij mensen die er gevoelig voor zijn, zoals
3
kinderen en ouderen. Bij concentraties onder de 40 µg/m neemt de kans op effecten wel geleidelijk af. Al is voor fijn stof geen gezondheidskundige grenswaarde vast te stellen.
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
Het NSL is de kern van de Wet milieubeheer, onderdeel luchtkwaliteit. Dit programma moet de
onderbouwing leveren van het “derogatieverzoek” van het Rijk aan de EU. Het NSL is een
1

bundeling van alle ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit in betekenende mate verslechteren en alle maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren om er voor te zorgen dat per
2011 (fijn stof) respectievelijk 2015 (stikstofdioxide) overal in Nederland aan de grenswaarden
wordt voldaan. Het Rijk coördineert het programma. De Europese Commissie (EU) heeft op 7
april 2009 ingestemd met het verzoek tot uitstel voor het voldoen aan de luchtkwaliteit (derogatieverzoek). Het NSL kan naar verwachting nog voor de zomer van 2009 van kracht worden.
De uitvoeringsregels behorende bij de wet zijn vastgelegd in algemene maatregelen van bestuur (AMvB) en ministeriële regelingen (mr), waaronder AMvB en mr niet in betekenende mate
(NIBM).
AMvB en mr niet in betekenende mate
De Wet milieubeheer, onderdeel luchtkwaliteit, maakt onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. Een project is klein als het slechts in geringe mate (ofwel niet in betekenende
mate) leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij een verslechtering van
maximaal 3% van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Grotere projecten daarentegen kunnen worden opgenomen in het NSL-programma, mits ook overtuigend wordt aangetoond dat de
effecten van dat project worden weggenomen door de maatregelen van het NSL.
De AMvB en Regeling “Niet in betekenende mate” bevat criteria waarmee kan worden bepaald
of een project van een bepaalde omvang wel of niet als “In betekenende mate” moet worden
beschouwd. Deze AMvB treedt gelijktijdig met het NSL in werking. De periode tussen in werking
zijn van de wet en de inwerkingtreding van het NSL geldt als een overgangsperiode. Tijdens
deze periode mag rekening worden gehouden met een verslechtering van maximaal 1 % van
3
de grenswaarde (= 0,4 µg/m voor zowel stikstofdioxide en fijn stof).
NIBM projecten kunnen, juridisch gezien, zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect
luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening moet wel
worden bekeken of het realiseren van het plan met betrekking tot de luchtkwaliteit op die locatie
gewenst is. Daarbij speelt de mate van blootstelling aan de luchtverontreiniging een rol. Ook de
gevoeligheid van bepaalde groepen mensen voor luchtverontreiniging kan daarbij worden afgewogen. Hierbij gaat het niet alleen om de toekomstige gebruikers van de locatie maar ook om
de personen in de omgeving daarvan, bijvoorbeeld om de bewoners en/of kinderen in een
school/kinderdagverblijf aan de gebiedsontsluitende wegen

2.2

Beleid

Eén van de ambities uit van het Milieubeleidsplan 2003-2010 luidt: Op het merendeel van de
plaatsen waar mensen wonen, sporten of anderszins langdurig verblijven is de concentratie aan
luchtverontreinigende stoffen in 2010 beduidend lager dan de toegestane grenswaarden. In de
3
praktijk is de term beduidend lager dan de grenswaarden gesteld op 36-38 µg/m . Hierbij is
aangesloten bij het regionaal beleidskader duurzame stedenbouw.

3

Resultaten

Om inzicht te geven in de luchtverontreiniging ten gevolge van het verkeer in het gebied is gebruik gemaakt van het CAR II model, versie 7.0.1 (2008). In dit model zijn de onderstaande
gegevens ingevoerd en is de luchtkwaliteit berekend.
Voor de kwekerij zijn geen berekeningen nodig omdat het gaat om herbouw na brand. Het hotel
Het Witte Huis wordt verzorgingstehuis wat geen extra verkeer met zich meebrengt. Hierdoor
wordt geen extra verkeer aangetrokken waardoor de luchtkwaliteit niet verslechterd.
Volgens opgave van de aanvrager levert de ontwikkeling ter plaatse van Rivierduinen 360 extra
motorvoertuigbewegingen per etmaal op. De Deutzstraat (Van de Ameele) en Oude Rijnzichtweg leveren totaal 124 extra motorvoertuigbewegingen.
Voor het wegverkeer op de Endegeesterstraatweg is uitgegaan van gegevens van de Regionale VerkeersMilieukaart (RVMK), versie Holland Rijnland, 21 december 2007. Daarin zijn opgenomen de jaren 2005 en 2020. Voor het jaar 2010 zijn de verkeersintensiteiten berekend aan
2

de hand van interpolatie. Die wegen zijn meegenomen waar de extra motorvoertuigbewegingen
van en naar de ontwikkellocatie merkbaar zijn tot het punt waarop deze voertuigen in het heersende verkeersbeeld zijn opgenomen.
Voor de berekeningen is het drukste wegdeel gebruikt. In tabel 1 is een overzicht van de verkeersintensiteiten gegeven.
Indien de uitgangspunten wijzigen, dient opnieuw bekeken te worden wat de consequenties zijn
voor de luchtkwaliteit.
Bijdrage achtergrondconcentratie
Aangezien het bouwplan ligt binnen de invloedsfeer van de Rijksweg A44, is rekening gehouden met de zogenaamde dubbeltelling bij het cumuleren van de lokale luchtkwaliteit en de bijdrage van A44.

Tabel 1: Overzicht gebruikte verkeersgegevens (motorvoertuigen/etmaal)
Weg

Verkeersintensiteiten (aantal mvt/etmaal)

Endegeesterstraatweg

huidig
2008

Autonome situatie
2010
2020

4814

5019

6040

planbijdrage
484

Afstand tot
wegas (m)
NO2

PM10

14

14

De hier gehanteerde afstanden tot de wegas zijn conform de gewijzigde Regeling beoordeling
luchtkwaliteit 2007. Volgens deze regeling dient voor NO2 en fijn stof gerekend te worden met
een afstand van maximaal 10 meter van de wegrand. Indien zich binnen deze afstand bebouwing bevindt, wordt de afstand van bebouwing tot wegas aangehouden.
In tabel 2 zijn de resultaten weergegeven voor de autonome situatie.

Tabel 2: : Concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10), inclusief aftrek zeezout
3
bijdrage aan fijn stof (6 µg/m jaargemiddeld en 6 dagen 24-uurgemiddelde), autonome
situatie, inclusief bronbijdrage A44
3

Weg

Endegeesterstraatweg
Achtergrond

3

NO2 jaargemiddeld (µg/m )

PM10 jaargemiddeld (µg/m )

2008
29,7

2010
27,4

2020
21,3

2008
20,4

2010
19,6

2020
17,9

25,4

23,1

17,6

19,5

18,7

17,1

PM10 aantal overschrijdingen
2008
2010
2020
13
11
7
11

9

6

Overschrijding grenswaarde: stikstofdioxide (norm: 40 µg/m3), fijn stof (norm: 40 µg/m3), 24-uurgemiddelde fijn stof
(norm: maximaal 35 overschrijdingen van de grenswaarde van 50 µg/m3 toegestaan).

Uit de tabel blijkt dat wordt voldaan aan de grenswaarden.
Het effect van de geplande ontwikkelingen op de luchtkwaliteit zijn weergegeven in tabel 3.
Tabel 3: Concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10), inclusief aftrek zeezout
3
bijdrage aan fijn stof (6 µg/m jaargemiddeld en 6 dagen 24-uurgemiddelde), plansituatie,
inclusief bronbijdrage A44
Weg
NO2 jaargemiddeld
PM10 jaargemiddeld
PM10 aantal overschrij3
3
(µg/m )
(µg/m )
dingen
2010
2020
2010
2020
2010
2020
Endegeester27,5
21,3
19,6
17,9
11
7
straatweg
Achtergrond

23,1

17,6

18,7

17,1

9

6

3

Uit de tabel blijkt dat ook na realisatie wordt voldaan aan de grenswaarden. De maximale bij3
drage van het plan is 0,1 µg/m . Hiermee is het project `niet in betekenende mate` en wordt
voldaan aan de Wet milieubeheer.

4

Conclusie

Het plan is `niet in betekenende mate` en voldoet aan de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5, titel
5.2 luchtkwaliteitseisen. Verder wordt voldaan aan de ambitie uit het milieubeleidsplan 20032010. Hierdoor zijn er geen belemmeringen voor dit plan met betrekking tot de luchtkwaliteit.
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Bijlage 7. Berekeningsresultaten akoestisch
onderzoek
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Rotterdam / Middelburg

286.13082.00

Origineel model v2
22 sep 2009, 14:35

RBOI - Rotterdam bv
Bodemgebied
Gebouw
Grid

8

Gridpunt
Hoogtelijn
Scherm
Toetspunt
Weg

6
periode:
groep:
465880

4

Lden
Weg: Endegeesterlaan
Inclusief groepsreducties

0m

2

17

20 m
schaal = 1 : 500

27,05/27,13/27,83
31,47/32,48/32,93

27

25,22/25,95/26,99

465840

25,72/27,26

31

27,93/34,54

29

42,75/43,38/43,30

33

28,27/35,25

47,73/48,04/47,74

26,78/32,88
46,33/46,66/46,31
45,88/46,29/46,05
37,19/44,47

465800

91800
Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gebied - Origineel model v2] , Geomilieu V1.30

91840

Origineel model v2
22 sep 2009, 14:34

RBOI - Rotterdam bv

12
Bodemgebied
Gebouw
Grid
Gridpunt
Hoogtelijn
Scherm
Toetspunt
Weg

10
8

periode:
groep:

Lden
Weg: Wilhelminapark
Inclusief groepsreducties

17

6
0m

465880

4

20 m
schaal = 1 : 500

2

50,15/50,12/49,55
45,05/45,27/44,99

27

47,25/47,23/46,35

465840

41,55/46,39

31

30,92/39,00

29

31,07/31,96/32,31

33

27,46/35,95

12,22/13,25/11,17

28,83/36,38
14,24/15,55/13,42
18,16/19,92/22,79
15,97/17,03

465800

91800
Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gebied - Origineel model v2] , Geomilieu V1.30

91840

Origineel model v2
22 sep 2009, 14:33

RBOI - Rotterdam bv

8

Bodemgebied
Gebouw
Grid
Gridpunt
Hoogtelijn
Scherm
Toetspunt
Weg

6
465880

periode:
groep:

4

Lden
Rhijngeesterstr. / Endegeesterstr
Inclusief groepsreducties

0m

2

20 m
schaal = 1 : 500

50,47/52,35/52,51
33,24/35,43/38,18

27

51,63/53,47/54,80

465840

51,36/56,18

31

51,62/58,38

29

31,36/33,18/35,48

33

49,45/57,27

48,28/50,15/50,88

49,68/57,56
49,28/50,58/52,09
47,05/48,67/49,36
50,58/56,05

465800

91800
Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gebied - Origineel model v2] , Geomilieu V1.30

91840

Origineel model v2
22 sep 2009, 14:45

RBOI - Rotterdam bv
Bodemgebied
Gebouw
Grid
Gridpunt
Hoogtelijn
Scherm
Toetspunt
Weg

466160

periode:
groep:

Lden
Weg: Oude Rijnzichtweg
Inclusief groepsreducties

0m

20 m
schaal = 1 : 500

19

17

11

9

3

466120

20

33

2

466080

51,73/51,68
51,70/51,66
47,49/47,53
36,91/37,56

15

9

43,52/43,86

3

32,18/34,12
25,79/29,89

31

24,54/26,71

91800
Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gebied - Origineel model v2] , Geomilieu V1.30

91840

1

Origineel model v2
22 sep 2009, 14:43

RBOI - Rotterdam bv
Bodemgebied
Gebouw
Grid
Gridpunt
Hoogtelijn
Scherm
Toetspunt
Weg

466160

periode:
groep:

Lden
Rijnzichtweg / Geversstraat
Inclusief groepsreducties

0m

20 m
schaal = 1 : 500

19

25

17

11

9

3

466120

22
20

33

2

466080

42,29/44,49
42,52/44,61
39,60/42,14
31,28/36,01

15

9

36,67/41,14

3

36,06/40,47
33,90/39,02

31

35,07/39,16

14

91800
Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gebied - Origineel model v2] , Geomilieu V1.30

91840

1

Origineel model v2
22 sep 2009, 14:42

RBOI - Rotterdam bv
Bodemgebied
Gebouw
Grid
Gridpunt
Hoogtelijn
Scherm
Toetspunt
Weg

466160

periode:
groep:

Lden
Weg: Rijksweg A44
Inclusief groepsreducties

0m

20 m
schaal = 1 : 500

19

25

17

11

9

3

466120

22
20

33

2

466080

36,94/41,25
36,32/40,96
33,80/39,55
30,12/34,82

15

9

34,07/39,38

3

34,37/39,55
35,35/42,30

31

36,08/41,16

91800
Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gebied - Origineel model v2] , Geomilieu V1.30

91840

1

Origineel model v2
22 sep 2009, 14:44

RBOI - Rotterdam bv
Bodemgebied
Gebouw
Grid
Gridpunt
Hoogtelijn
Scherm
Toetspunt
Weg

466160

periode:
groep:

Lden
Rhijngeesterstr. / Endegeesterstr
Inclusief groepsreducties

0m

20 m
schaal = 1 : 500

19

17

11

9

3

466120

20

33

2

466080

36,81/40,21
35,30/39,32
40,30/43,50
31,37/37,22

15

9

41,81/44,66

3

42,94/45,90
37,48/40,76

31

43,40/46,06

91800
Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gebied - Origineel model v2] , Geomilieu V1.30

91840

1

model v2 met stiller asfalt
22 sep 2009, 14:49

RBOI - Rotterdam bv
Bodemgebied
Gebouw
Grid

10

Gridpunt
Hoogtelijn
Scherm
Toetspunt
Weg

8
periode:
groep:

6
465880

4

17

Lden
Rhijngeesterstr./ Endegeesterstr
Inclusief groepsreducties

0m

20 m
schaal = 1 : 500

2

42,57/45,26/45,95
29,67/31,55/33,51

27

43,32/45,19/46,54

465840

43,18/47,94

31

47,20/52,96

29

28,11/29,58/29,84

33

43,83/51,18

47,86/49,65/50,22

42,88/50,37
49,10/50,26/51,44
46,97/48,58/49,23
49,15/53,32

465800

91800
Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gebied - model v2 met stiller asfalt] , Geomilieu V1.30

91840
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Tabel B8.1 Verkeersintensiteiten in mvt/etmaal (afgerond op 50-tal)
wegen

2009

Rijksweg A44
Afrit Westzijde
Oprit Westzijde
Afrit Oostzijde
Oprit Oostzijde
Geversstraat
Rhijngeesterstraatweg
Endegeesterstraatweg
Rijnzichtweg
Endegeesterlaan
Wilhelminapark
Oude Rijnzichtweg

64.550
7.050
6.550
7.550
6.700
14.900
4.800
4.900
17.700
150
150
300

2010
excl.
ontwikkeling
65.850
7.200
6.650
7.700
7.150
15.150
4.850
4.950
17.950
150
150
300

2010
incl.
ontwikkeling
66.300
7.700
7.150
8.200
7.600
15.600
5.350
5.450
18.450
650
650
800

2020
excl.
ontwikkeling
74.000
7.200
6.900
8.000
8.300
17.750
6.050
6.000
22.300
100
200
350

2020
incl.
ontwikkeling
74.500
7.700
7.400
8.500
8.800
18.200
6.500
6.500
22.800
600
650
850

Tabel B8.2 Voertuig- en etmaalverdeling
Geversstraat
uurintensiteit
lichte motorvoertuigen
middelzware voertuigen
zware voertuigen
Rhijngeesterstraatweg
uurintensiteit
lichte motorvoertuigen
middelzware voertuigen
zware voertuigen
Endegeesterstraatweg
uurintensiteit
lichte motorvoertuigen
middelzware voertuigen
zware voertuigen
Rijnzichtweg
uurintensiteit
lichte motorvoertuigen
middelzware voertuigen
zware voertuigen
Endegeesterlaan
uurintensiteit
lichte motorvoertuigen
middelzware voertuigen
zware voertuigen
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dag
6,35 %
90,24 %
7,70 %
2,06 %
dag
6,99 %
90,03 %
9,61 %
0,36 %
dag
6,99 %
90,03 %
9,61 %
0,36 %
dag
6,36 %
89,22 %
8,30 %
2,48 %
dag
6,88 %
87,37 %
11,53 %
1,10 %

avond
4,01 %
95,25 %
3,87 %
0,88 %
avond
2,55 %
91,71 %
8,02 %
0,27 %
avond
2,55 %
91,69 %
8,04 %
0,27 %
avond
3,99 %
94,74 %
4,19 %
1,07 %
avond
3,26 %
92,92 %
6,62 %
0,46 %

nacht
0,97 %
89,03 %
9,86 %
1,11 %
nacht
0,74 %
84,85 %
14,44 %
0,71 %
nacht
0,74 %
84,83 %
14,46 %
0,71 %
nacht
0,97 %
88,04 %
10,63 %
1,33 %
nacht
0,55 %
86,46 %
12,12 %
1,39 %

286.13082.00

Tabel B8.3 Standaardvoertuig- en etmaalverdeling autosnelwegen
Rijksweg A44 (incl. op- en afrit)
uurintensiteit

dag

avond

nacht

6,70 %

2,70 %

1,10 %

lichte motorvoertuigen

82,00 %

85,70 %

70,00 %

middelzware voertuigen

9,36 %

7,50 %

16,50 %

zware voertuigen

8,64 %

6,80 %

13,50 %

Tabel B8.4 Standaardvoertuig- en etmaalverdeling buurtverzamelwegen
buurtverzamelwegen
uurintensiteit
lichte motorvoertuigen
middelzware voertuigen
zware voertuigen
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dag
7,00 %
94,00 %
5,70 %
0,30 %

avond
2,60 %
98,00 %
1,90 %
0,10 %

nacht
0,70 %
96,00 %
3,80 %
0,20 %

286.13082.00
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Aan het College van Burgemeester en Wethouders
gemeente Oegstgeest
T.a.v. de heer K. Roos
Postbus 1270
2340 BG OEGSTGEEST

Datum 17 december 2009
Onze IG\291567
Uw referentie
Uw brief van

Rooseveltstraat 4a
2321 BM Leiden
Telefoon (071) 366 1366
Fax (071) 366 1399
www.rbhm.nl

Telefoon 071-366 1717
Bijlage
Fax
E-mail i.goossens@hollands-midden.nl
Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Wilhelminapark en Geesten

Geachte heer Roos,
Naar aanleiding van onze brief van 17 november (kenmerk IG/291422,) en daarop volgend
gesprek op 26 november jongstleden met de heer K. Roos van de gemeente Oegstgeest
mevrouw Goossens en de heer Meijer van de Regionale Brandweer Hollands Midden inzake het
ontwerp bestemmingsplan Wilhelminapark en de Geesten deel ik u het volgende mede.
In het kader van artikel 13 Besluit externe veiligheid inrichtingen stelt het bevoegd gezag bij de
ontwikkeling van ruimtelijke plannen het bestuur van de regionale brandweer in de gelegenheid
advies uit te brengen. Het advies heeft betrekking op de mogelijkheden tot voorbereiding van
bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en het groepsrisico
Het groepsrisico omschrijft de cumulatieve kans per jaar dat een groep personen komt te
overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid binnen het invloedsgebied van een
inrichting met gevaarlijke stoffen of door een calamiteit vanwege het vervoer van gevaarlijke
stoffen
Het gemeentebestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid en beleid
met betrekking tot rampenbestrijding. Het advies van de regionale brandweer kan het bevoegd
gezag ondersteunen bij de verantwoording van het groepsrisico. Het brandweeradvies geeft
inzicht in de voorbereiding op en de bestrijding van zware ongevallen en rampen, alsmede de
beperking van het ontstaan en de effecten daarvan. Vanuit de diverse belangen maakt het
gemeentebestuur uiteindelijk een eigen afweging omtrent het groepsrisico.
Het bestemmingsplan Wilhelminapark en de Geesten is een voornamelijk conserverend
bestemmingsplan waarin enige planologische ontwikkelingen zijn opgenomen. In het plangebied
bevinden zich gebouwen van instellingen waar een groot gedeelte van de dag kwetsbare en
verminderd zelfredzame personen worden opgevangen. Een deel van die gebouwen bevinden
zich in de nabijheid van de A44 waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.
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Van belang is ook de aanwezigheid van het bedrijf Apotex (geneesmiddelenfabrkant) dat gelegen
is aan de Archimedesweg 2 in Leiden. In dit bedrijf vindt opslag van gevaarlijke stoffen plaats. De
locaties van de De Zijlbedrijven en Endegeest liggen gedeeltelijk binnen het invloedsgebied van
Apotex.
Ten behoeve van Apotex is in het kader van het groepsrisico een risicoanalyse gemaakt waaruit
blijkt dat de curve weliswaar onder de onder de oriënterende waarde blijft, maar dat ingeval van
een calamiteit toch slachtoffers kunnen vallen.
Door het bedrijf Apotex zijn bronmaatregelen getroffen door de gevaarlijke stoffen op te slaan in
opslagvoorzieningen die voldoen aan PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen).
Indien in verband met een calamiteit het gebied geëvacueerd moet worden dient de evacuatie
vanaf de risicobronnen plaats te vinden.
Indien er nog geen ontruimingsplannen aanwezig zijn dan dienen deze ontwikkeld te worden.
De bereikbaarheid van het plangebied is voldoende.
Met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A44 merk ik op dat bij een
calamiteit een toxische wolk of een Bleve (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) kan
ontstaan.
Bij het ontstaan van een toxische wolk dienen personen zoveel mogelijk binnen te blijven en
ramen en deuren te sluiten.
Het andere mogelijke scenario is het ontstaan van een Bleve. Hierbij kan bij een calamiteit de
tankwand constructie van een tankwagen gevuld met Lpg het begeven waardoor een vuurbal met
een grote hittestraling ontstaat. Bij een calamiteit waarbij een Bleve ontstaat ligt de
letaliteitscontour op 150 meter en effectgebied ligt op 400 meter. Het is dus van groot belang om
zo snel mogelijk te ontruimen.
Ik wijs u erop dat goede ontruimingsplannen voor de gebouwen aanwezig dienen te zijn. Dit geldt
met name voor de panden waar kwetsbare en niet zelfredzame personen gedurende een groot
gedeelte van de dag worden opgevangen.
In het maatregelenpakket "Tijdig koelen van de tank bij een warme Bleve" is een snelle
opkomsttijd van de brandweer noodzakelijk. Het is essentieel dat de wegen die leiden naar A44 te
alle tijden bereikbaar zijn voor de brandweer. Daarnaast is in dit maatregelenpakket een grote
hoeveelheid bluswater nodig voor het effectief koelen.
Er dient op korte afstand van een eventuele brand primair en secundair bluswater aanwezig te
zijn. Ik verwijs hierbij naar de praktijkrichtlijnen Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening van de
Regionale Brandweer Hollands Midden (zie bijlagen). U kunt ten aanzien van dit aspect contact
opnemen met brandweer OVSW.
Het criterium zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in staat zijn om zich op
eigen kracht in veiligheid te brengen. Dit houdt bij een kans op een Bleve in dat men tijdig de
gevarenzone verlaat, zodat men zich op veilige afstand bevindt op het moment dat de Bleve
daadwerkelijk optreedt. Voor de zelfredzaamheid dienen er voldoende vluchtroutes binnen het
plangebied en omgeving aanwezig te zijn die van het plangebied af gericht zijn.
Ik adviseer u de noodzakelijke maatregelen te treffen ten aanzien van de aspecten alarmering,
bereikbaarheid en bluswatervoorziening, zelfredzaamheid en communicatie. Ondanks alle
voorgestelde maatregelen is er een kans dat er een calamiteit ontstaat waarvoor in de eerste uren
de inzet van de hulpverleningsdiensten niet toereikends is, met name omdat tegelijk getracht
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wordt de bron te bestrijden en de omgeving te ontruimen. Dit restrisico geeft aan hoeveel
slachtoffers en materiële schade er overblijven na het toepassen van risicoreducerende
maatregelen
Ik verzoek u het restrisico inzichtelijk te maken en conform artikel 3, lid 1 van de Wet Rampen en
Zware Ongevallen op te nemen in uw risico-inventarisatie van rampscenario's in uw gemeente.
Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw I. Goossens van de Regionale
brandweer Hollands Midden telefoon 071-3661717.
Ik vertrouw erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,

drs. J.H.N. Spobeck
Hoofd Proactie/Preventie

Afschrift Milieudienst West Holland
Brandweer OVSW
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Hoofdstuk 1
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Inleidende regels

Begrippen

1.1.
het plan
het bestemmingsplan Wilhelminapark en Geesten van de gemeente Oegstgeest.
1.2.
het bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0579.
BPWilhelminapark-VA01 met de bijbehorende regels.
1.3.
aan- en uitbouw
een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw of deel van een hoofdgebouw dat door zijn verschijningsvorm een ondergeschikte bouwmassa vormt dan wel in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw.
1.4.
aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
1.5.
aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.6.
aan-huis-gebonden beroep
een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de
woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft
die met de woonfunctie in overeenstemming is.
1.7.
aan-huis-gebonden (bedrijfs)activiteiten
het al dan niet bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke geheel of overwegend door middel van handwerk uit te oefenen bedrijvigheid, waarvan de omvang en uitstraling zodanig zijn dat de activiteit in een woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend.
1.8.
achtererf
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevellijn van het
hoofdgebouw of achter de denkbeeldige lijn van het verlengde daarvan.
1.9.
agrarisch bedrijf
een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen
en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in:
a.
akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet begrepen sier-, fruit- en bollenteelt;
b.
grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel op
open grond;
c.
intensieve veehouderij: de teelt van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en (nagenoeg) zonder weidegang, waarbij de teelt niet afhankelijk is van de agrarische grond als
productiemiddel;
d.
glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen;
e.
sierteelt: de teelt van tuin- en potplanten en/of bomen, al dan niet met behulp van kassen
en al dan niet gecombineerd met de handel in deze gewassen;
f.
fruitteelt: de teelt van fruit op open grond;
g.
bollenteelt: de teelt van bloembollen in samenhang met de teelt van bolbloemen;
h.
intensieve kwekerij: de teelt van gewassen of dieren (anders dan bij wijze van intensieve
veehouderij) (nagenoeg) zonder gebruik te maken van daglicht;
i.
een paardenfokkerij.
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1.10. antenne-installatie
installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een
techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie.
1.11. archeologisch deskundige
een deskundige met betrekking tot archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het
college van burgemeester en wethouders te stellen kwalificaties.
1.12. archeologisch onderzoek
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning
beschikt.
1.13. archeologische waarde
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit oude tijden.
1.14. bedrijf
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen
en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse
vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband
staan met de uitgeoefende handelingen.
1.15. bedrijfs- of dienstwoning
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning door
(het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein.
1.16. bedrijfsvloeroppervlakte (bvo)
het totale vloeroppervlak van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten.
1.17. bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen
afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van
het plan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde
bij of krachtens de Woningwet.
1.18. bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak.
1.19. bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.20. Bevi-inrichtingen
bedrijven zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.
1.21. bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van
een standplaats.
1.22. bouwgrens
de grens van een bouwvlak.
1.23. bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten.
1.24. bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.
Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg
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1.25. bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
1.26. bijgebouw
een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.
1.27. café
een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar/dancing, uitsluitend of overwegend gericht
op het verstrekken van dranken voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid.
1.28. cultuurhistorische waarde
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met ouderdom en gaafheid.
1.29. dakkapel
een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich tussen de dakgoot en de nok van een
dakvlak bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de
constructie in het dakvlak is geplaatst.
1.30. detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen en leveren
van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders
dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.
1.31. dienstverlening
het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen, zoals reis- en uitzendbureaus, kapsalons, pedicures, wasserettes, makelaarskantoren en bankfilialen.
1.32. gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt.
1.33. geluidshinderlijke inrichtingen
bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken.
1.34. hoofdgebouw
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel
gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.
1.35. horecabedrijf
een bedrijf, gericht op één of meer van de navolgende activiteiten:
a.
het verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken;
b. het exploiteren van zaalaccommodatie;
c.
het verstrekken van nachtverblijf.
1.36. kantoor
voorzieningen gericht op het verlenen van diensten op administratief, financieel, architectonisch, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, waarbij het publiek niet of
slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.
1.37. kassencomplex
een complex van bouwwerken van glas of ander lichtdoorlatend materiaal (ten behoeve van de
agrarische bedrijfsvoering) met een hoogte van 1,5 m of meer, trek-, tunnel-, schaduw-, boog- en
gaaskassen daaronder begrepen en daarbij bijbehorende voorzieningen zoals een kantine en
kleedruimte.
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1.38. landschapswaarde
de aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het waarneembare deel van het aardoppervlak, die wordt bepaald door de herkenbaarheid en de identiteit van de onderlinge samenhang tussen levende en niet-levende natuur.
1.39. manege
een bedrijf dat gericht is op het lesgeven in paardrijden en daarvoor paarden en/of pony's
houdt, in combinatie met een of meer van de volgende hiermee samenhangende activiteiten of
voorzieningen: het in pension houden van paarden en/of pony's, horeca (kantine, foyer en dergelijke), verenigingsaccommodatie en het houden van wedstrijden of andere evenementen.
1.40. nutsvoorzieningen
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.
1.41. overkapping
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en met aan ten hoogste één
zijde een gesloten wand.
1.42. peil
a.
bij ligging aan de weg: de kruin van de weg;
b. bij ligging aan een anderszins verhard terrein: de bovenkant van dat terrein;
c.
bij ligging anders dan aan een weg of verhard terrein: het maaiveld.
1.43. platte afdekking
een horizontaal vlak, ter afdekking van een gebouw, dat meer dan tweederde van het grondoppervlak van het gebouw beslaat.
1.44. seksinrichting
het bedrijfsmatig – of in een omvang of frequentie die daarmee overeenkomt – gelegenheid bieden tot het ter plaatse, in een gebouw of in een vaartuig, verrichten van seksuele handelingen.
1.45. Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'
de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' die van deze regels deel uitmaakt.
1.46. Staat van Horeca-activiteiten
de Staat van Horeca-activiteiten die van deze regels deel uitmaakt.
1.47. voorgevel
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of 'uitstraling' als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.
1.48. zijerf
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat hoofdgebouw tussen de denkbeeldige lijnen in het verlengde van de voor- en achtergevel.
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Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1.
afstanden
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn.
2.2.
bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en
naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.3.
breedte, lengte en diepte van een bouwwerk
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidsmuren.
2.4.
vloeroppervlakte
de gebruiksoppervlakte volgens NEN 2580.
2.5.
goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk
te stellen constructiedeel.
2.6.
inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van
de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.7.
oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk.
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Bestemmingsregels

Agrarisch

3.1.
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor de uitoefening van agrarische bedrijfsdoeleinden en de bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groen, water, nutsvoorzieningen en voet- en fietspaden.
3.2.
Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen gebouwen worden gebouwd met een oppervlakte van ten hoogste
20 m²;
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 2 m;
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
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Bedrijf

4.1.
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf ten hoogste categorie B1': bedrijven uit ten hoogste
categorie B1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging';
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.
4.2.
Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
4.2.1. Gebouwen
a.
gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale
bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
c.
de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte.
4.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a.
de bouwhoogte van erfafscheidingen op minder dan 1 m van het openbaar gebied bedraagt
ten hoogste 1 m;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
c.
de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 6 m;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
4.3.
Specifieke gebruiksregels
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
a.
Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;
b. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
c.
Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;
d. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn
niet toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage;
e.
per bedrijf is kantoorvloeroppervlakte die meer bedraagt dan 50% van de brutovloeroppervlakte niet toegestaan; kantoorvloeroppervlakte van meer dan 3.000 m² per bedrijf is in
geen geval toegestaan;
f.
opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 m is op onbebouwde
gronden niet toegestaan.
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Detailhandel

5.1.
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
detailhandel in de vorm van een bloemenkiosk;
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen en
parkeervoorzieningen.
5.2.
Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
5.2.1. Gebouwen
a.
gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale
bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
c.
de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
d. het bepaalde in artikel 23 is niet van toepassing ter plaatse van gronden met de aanduiding
'specifieke bouwaanduiding-3'.
5.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a.
de bouwhoogte van erfafscheidingen op minder dan 1 m afstand van het openbaar gebied
bedraagt ten hoogste 1 m;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
c.
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
5.3.
Specifieke gebruiksregels
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan.
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Gemengd

6.1.
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
detailhandel en dienstverlening;
b. kantoren;
c.
maatschappelijke voorzieningen, overeenkomstig artikel 10 lid 1 onder a;
d. wonen, met aan-huis-gebonden beroepen;
e.
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen en
parkeervoorzieningen.
6.2.
Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
6.2.1. Gebouwen
a.
gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale
bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
c.
de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
d. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de
aanduiding 'maximumbebouwingspercentage (%)' aangegeven bebouwingspercentage van
het bouwvlak; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak.
6.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a.
de bouwhoogte van erfafscheidingen op minder dan 1 m afstand van het openbaar gebied
bedraagt ten hoogste 1 m;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
c.
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
6.3.
Specifieke gebruiksregels
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
a.
opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
b. verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan.
6.4.
Gebruiksregel aan-huis-gebonden beroepen
Gebruik van ruimten binnen de woning ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a.
ten hoogste 40% van het vloeroppervlak van de woning tot ten hoogste 30 m² wordt gebruikt voor het aan-huis-gebonden beroep;
b. degene die het aan-huis-gebonden beroep in de woning uitoefent, dient tevens de bewoner
van de woning te zijn;
c.
door degene die het aan-huis-gebonden beroep uitoefent, kan worden aangetoond dat de
uitoefening van het beroep geen extra parkeerruimte vereist binnen het openbaar gebied;
d. er mag geen detailhandel, groothandel of horeca plaatsvinden.
6.5.
Ontheffingsbevoegdheid aan-huis-gebonden (bedrijfs)activiteiten
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 6.4 voor het
gebruik van ruimten binnen de woning en op het erf voor aan-huis-gebonden (bedrijfs)activiteiten, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan
de volgende voorwaarden:
a.
ten hoogste 40% van het vloeroppervlak van – bij elkaar geteld – de woning en de bijgebouwen, tot ten hoogste 50 m², mag worden gebruikt voor het aan-huis-gebonden bedrijf;
b. degene die de activiteiten in de woning of het bijgebouw zal uitvoeren, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
c.
de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden gesitueerd;
d. het bedrijf dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
e.
de activiteit mag niet milieuvergunningplichtig zijn;
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er mag geen detailhandel, groothandel of horeca plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte
verkoop als ondergeschikte activiteit in verband met de aan-huis-gebonden activiteit.
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Groen

7.1.
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
groen, water, speelvoorzieningen en voet- en fietspaden;
b. ondergeschikte functies ten behoeve van de bestemming 'Maatschappelijk';
c.
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-1': tevens voor een
zorgkwekerij;
d. ter plaatse van de aanduiding 'sportveld': sportvelden;
e.
ter plaatse van de aanduiding 'tennisbaan': een tennisbaan;
f.
ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarde': het behoud, herstel en verdere
ontwikkeling van het parkgebied waarbij de profilering en indeling van de open ruimte
dienen aan te sluiten op de cultuurhistorische karakteristiek van het beschermd dorpsgezicht;
g.
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen.
7.2.
Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a.
op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van speeltoestellen bedraagt ten hoogste 3 m;
c.
de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 6 m;
d. de bouwhoogte van geluidswerende voorzieningen bedraagt ten hoogste 3 m;
e.
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste 2 m.
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Horeca

8.1.
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 1': horecabedrijven uit categorie 1 van de Staat van Horeca-activiteiten;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca-1: tevens een café uit categorie 2
van de Staat van Horeca-activiteiten;
c.
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen en
parkeervoorzieningen.
8.2.
Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
8.2.1. Gebouwen
a.
gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale
bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
c.
de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte.
8.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a.
uitsluitend erfafscheidingen mogen worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen op ten minder dan 1 m afstand van het openbaar gebied bedraagt ten hoogste 1 m;
c.
de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m.
8.3.
Ontheffing Staat van Horeca-activiteiten
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 8.1:
a.
om horecabedrijven toe te laten in één categorie hoger dan in lid 8.1, voor zover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of
de bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de categorieën zoals in
lid 8.1 genoemd;
b. om horecabedrijven toe te laten die niet in de Staat van Horeca-activiteiten zijn genoemd,
voor zover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan
worden te behoren tot de horecacategorieën, zoals in lid 8.1 genoemd.
8.4.
Specifieke gebruiksregel
Het wonen op de verdiepingen is toegestaan.
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Kantoor

9.1.
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
kantoren;
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen en
parkeervoorzieningen.
9.2.
Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
9.2.1. Gebouwen
a.
gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale
bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
c.
de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte.
9.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a.
de bouwhoogte van erfafscheidingen op minder dan 1 m afstand van het openbaar gebied
bedraagt ten hoogste 1 m;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
c.
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
9.3.
Specifieke gebruiksregels
Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

286.13082.00

Bestemmingsregels

Artikel 10

17

Maatschappelijk

10.1. Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
bibliotheken, gezondheidszorg, jeugd- en kinderopvang, onderwijs, openbare dienstverlening en verenigingsleven;
b. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2': horeca uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;
c.
ter plaatse van de aanduiding 'woongebied': aanleunwoningen (groepsverblijf) en geschakelde woningen;
d. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening': nutsvoorzieningen ten behoeve van elektrische installaties;
e.
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen en
parkeervoorzieningen.
10.2. Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
10.2.1. Gebouwen
a.
gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. het maximumaantal zorgwoningen bedraagt ten hoogste het met de aanduiding 'maximumaantal wooneenheden' aangegeven aantal, met dien verstande dat indien horeca ter
plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2' wordt gerealiseerd, het
maximumaantal zorgwoningen ten hoogste 25 bedraagt;
c.
de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale
bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
d. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
e.
de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de
aanduiding 'maximumbebouwingspercentage (%)' aangegeven bebouwingspercentage van
het bouwvlak; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak;
f.
de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de
aanduiding 'maximumoppervlakte (m²)' aangegeven oppervlakte;
g.
de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de
aanduiding 'maximumoppervlakte (bvo)' aangegeven oppervlakte;
h. het bepaalde in artikel 23 is niet van toepassing ter plaatse van gronden met de aanduiding
'specifieke bouwaanduiding-3';
i.
de bouwhoogte van nutsvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' bedraagt ten hoogste 3 m.
10.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a.
de bouwhoogte van erfafscheidingen op minder dan 1 m afstand van het openbaar gebied
bedraagt ten hoogste 1 m;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
c.
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
10.2.3. Dakterrassen
a.
ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2' is een dakterras toegestaan
ten behoeve van de maatschappelijke voorzieningen als bedoeld in lid 10.1;
b.
de bouwhoogte van hekwerken op het dakterras bedraagt ten hoogste 2 m.
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Recreatie - Dagrecreatie

11.1. Bestemmingsomschrijving
De voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
ter plaatse van de aanduiding 'manege': een manege;
b. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuinen': volkstuinen, alsmede een kwekerij met daarbij
behorende voorzieningen;
c.
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': een bedrijfswoning;
d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen en
parkeervoorzieningen.
11.2. Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
11.2.1. Gebouwen
a.
gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding-1' wordt uitsluitend een kassencomplex gebouwd;
c.
de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale
bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
d. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
e.
de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de
aanduiding 'maximumbebouwingspercentage (%)' aangegeven bebouwingspercentage van
het bouwvlak; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak.
11.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a.
de bouwhoogte van erfafscheidingen grenzend aan openbaar gebied bedraagt ten hoogste
1 m;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
c.
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
11.2.3 Volkstuinen
Ter plaatse van de aanduiding 'volkstuinen' geldt in afwijking van het hierover bepaalde in lid
11.1:
per volkstuin met een grondoppervlakte van 250 m², wordt uitsluitend één tuinhuisje
en/of kas met een gezamenlijk grondoppervlak van ten hoogste 25 m² en een hoogte van
ten hoogste 2,5 m gebouwd, met dien verstande dat het totaal bebouwd oppervlak ten
hoogste 10% per perceel van de betreffende volkstuin bedraagt.
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Tuin

12.1. Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.
12.2. Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a.
op deze gronden worden uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gebouwd;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 1 m.
12.3. Ontheffingsbevoegdheid bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 12.2 voor het
bouwen van erkers, gelegen voor de voorgevel van het hoofdgebouw, waarbij:
a.
de grondoppervlakte niet meer mag bedragen dan 7 m²;
b. de goothoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag;
c.
de breedte niet meer mag bedragen dan 3/5 van de breedte van de betreffende gevel van de
woning;
d. de diepte niet meer mag bedragen dan 2 m gemeten vanuit de oorspronkelijke voorgevel
van de woning;
e.
de afstand tot het openbaar gebied ten minste 2 m dient te bedragen;
met dien verstande dat de op te richten bebouwing geen onevenredige aantasting mag opleveren
voor de gebruiksmogelijkheden en ruimtelijke kwaliteit van de aangrenzende gronden en gebouwen.

Artikel 13

Verkeer

13.1. Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
wegen met ten hoogste 2x1 doorgaande rijstrook, alsmede opstelstroken, busstroken, voeten fietspaden;
b. ter plaatse van de rijksweg A44: wegen met ten hoogste 2x2 doorgaande rijstroken;
c.
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals geluidswerende voorzieningen, nutsvoorzieningen, groen, water, reclame-uitingen en parkeervoorzieningen.
13.2. Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a.
op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de
verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting bedraagt ten hoogste
3 m;
c.
de bouwhoogte van geluidswerende voorzieningen bedraagt ten hoogste 5 m;
d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter plaatse van de aanduiding
'specifieke bouwaanduiding-2' bedraagt ten hoogste 8 m.
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Verkeer - Verblijfsgebied

14.1. Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de
aangrenzende bestemmingen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'pad' voor een langzaamverkeersverbinding;
c.
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, groen, water, reclame-uitingen en parkeervoorzieningen.
14.2. Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a.
op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de
verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting bedraagt niet meer dan
3 m.

Artikel 15

Water

15.1. Bestemmingsomschrijving
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor water ten behoeve van de waterhuishouding.
15.2. Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a.
op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd
zoals bruggen en duikers;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

286.13082.00

Bestemmingsregels

Artikel 16

21

Wonen

16.1. Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
het wonen, daaronder begrepen aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
b. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens voor kantoren;
c.
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, tuinen, water, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen.
16.2. Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
16.2.1. Hoofdgebouwen
a.
hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale
bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
c.
de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte.
16.2.2. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
a.
de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt ten hoogste
60 m², met dien verstande dat ten minste 60% van de bij het hoofdgebouw behorende zijen achtererf, met een minimum van 30 m², onbebouwd en onoverdekt blijft; in afwijking
daarvan mag, indien de oppervlakte van het erf minder dan 42 m² bedraagt, het gezamenlijk oppervlak van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen ten hoogste 12 m² bedragen;
b. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 1 m te bedragen,
tenzij de gebouwen in de perceelsgrens worden gebouwd;
c.
de afstand van aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot de zijdelingse en achterste perceelsgrens bedraagt ten minste 1 m;
d. de afstand van bijgebouwen tot het hoofdgebouw, andere bijgebouwen en aan- en uitbouwen bedraagt ten minste 2,5 m;
e.
de bouwhoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 0,25 m boven de hoogte van
de eerste verdiepingsvloer van het hoofdgebouw tot een maximum van 4 m;
f.
de goot- en bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m;
g.
de diepte van een aan- of uitbouw bedraagt, gemeten vanuit de oorspronkelijke achtergevel, ten hoogste 3,5 m;
h. in afwijking van het bepaalde in sub f bedraagt de diepte van een aan- of uitbouw ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-4' ten hoogste 6 m;
i.
de afstand van een aan- en uitbouw tot de oostelijke zijdelingse perceelsgrens ter plaatse
van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-4' bedraagt ten minste 3 m.
16.2.3. Ondergronds bouwen
Ondergronds bouwen ten behoeve van kelders is toegestaan, waarbij geldt dat:
a.
het vloeroppervlak van de kelder ten hoogste 50 m² bedraagt, waarbij geldt dat het oppervlak van kelders onder het erf ten hoogste 30% van het oppervlak van het erf bedraagt;
b. de afstand van de kelder tot de voorgevellijn bedraagt ten minste 3 m;
c.
de hoogte van de kelder bedraagt ten hoogste 0,1 m onder peil;
d. de afstand van de kelder tot de perceelsgrenzen bedraagt ten minste 1 m, tenzij deze gezamenlijk in de erfafscheiding worden gebouwd.
16.2.4. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a.
de bouwhoogte van erfafscheidingen op minder dan 1 m van het openbaar gebied bedraagt
ten hoogste 1 m;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
c.
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
16.3. Gebruiksregel aan-huis-gebonden beroepen
Gebruik van ruimten binnen de woning ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt voor zover dit ge-
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bruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a.
ten hoogste 40% van het vloeroppervlak van de woning tot ten hoogste 30 m² wordt gebruikt voor het aan huis gebonden beroep;
b. degene die het aan-huis-gebonden beroep in de woning uitoefent, dient tevens de bewoner
van de woning te zijn;
c.
door degene die het aan-huis-gebonden beroep uitoefent, kan worden aangetoond dat de
uitoefening van het beroep geen extra parkeerruimte vereist binnen het openbaar gebied;
d. er mag geen detailhandel, groothandel of horeca plaatsvinden.
16.4. Ontheffingsbevoegdheid aan-huis-gebonden (bedrijfs)activiteiten
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 16.3 voor het
gebruik van ruimten binnen de woning en op het erf voor aan-huis-gebonden (bedrijfs)activiteiten, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan
de volgende voorwaarden:
a.
ten hoogste 40% van het vloeroppervlak van – bij elkaar geteld – de woning en de bijgebouwen, tot ten hoogste 50 m², mag worden gebruikt voor het aan-huis-gebonden bedrijf;
b. degene die de activiteiten in de woning of het bijgebouw zal uitvoeren, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
c.
de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden gesitueerd;
d. het bedrijf dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
e.
de activiteit mag niet milieuvergunningplichtig zijn;
f.
er mag geen detailhandel, groothandel of horeca plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte
verkoop als ondergeschikte activiteit in verband met de aan-huis-gebonden activiteit.
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Leiding - Olie

17.1. Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Olie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een brandstoftransportleiding.
17.2. Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a.
op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 17.1 genoemde bestemming, uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m;
b. ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemmingen mag met inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels uitsluitend worden
gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering
van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil,
niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.
17.3. Ontheffing bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 17.2 van dit
artikel. Ontheffing wordt verleend, indien de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het belang van de leiding(en) door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad.
17.4. Aanlegvergunning
17.4.1. Aanlegverbod zonder vergunning
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Olie' in afwijking van een
aanlegvergunning van het college van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a.
het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
c.
het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is
aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties
of apparatuur;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen,
diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
e.
het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.
17.4.2. Uitzondering op aanlegverbod
Het verbod van lid 17.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a.
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor ontheffing is verleend, zoals in lid 17.3 bedoeld;
b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
c.
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
d. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.
17.4.3. Voorwaarden voor aanlegvergunning
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 17.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het
leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad.
17.5. Strafbaar feit
Overtreding van het verbod van lid 17.4.1 is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 1a van de
Wet op de economische delicten.
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Waarde - Archeologie

18.1. Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de aldaar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.
18.2. Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
18.2.1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming, zoals in lid 18.1 bedoeld, uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten
hoogste 3 m.
18.2.2. Ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag met inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels uitsluitend worden
gebouwd, indien de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en:
a.
de aanvrager van de bouwvergunning een rapport heeft overlegd waarin de archeologische
waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het college van burgemeester en
wethouders in voldoende mate is vastgesteld;
b. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder a bedoeld, door de
bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door
aan de bouwvergunning regels te verbinden, gericht op:
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
2. het doen van opgravingen;
3. begeleiding van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige.
18.2.3. Het bepaalde in lid 18.2.2, onder a en b, is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
a.
vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte,
voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde-1': een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m²;
c.
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde-2': een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 250 m²;
d. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.
18.3. Aanlegvergunning
18.3.1. Aanlegverbod zonder vergunning
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde – Archeologie' zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a.
het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of bouwhoogte dan 30 cm,
waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen,
ophogen en aanleggen van drainage;
b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
c.
het verlagen of verhogen van het waterpeil;
d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
e.
het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
18.3.2. Uitzondering op aanlegverbod
Het verbod in lid 18.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a.
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij het bepaalde in lid 18.2.2
onder a en b, in acht is genomen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde-1': een oppervlakte beslaan van
ten hoogste 100 m²;

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

286.13082.00

Bestemmingsregels

c.
d.
e.
f.

25

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde-2': een oppervlakte beslaan van
ten hoogste 250 m²;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning of een ontgrondingsvergunning;
ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

18.3.3. Voorwaarden voor een aanlegvergunning
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 18.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de
aanvrager van de aanlegvergunning aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien:
a.
de aanvrager van de aanlegvergunning een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en wethouders in
voldoende mate is vastgesteld;
b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de aanlegvergunning regels
te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen
van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische
deskundige.
18.4. Wijzigingsbevoegdheid
Wijzigingsbevoegdheid voor verwijdering van bestemming
Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen door van een of meer bestemmingsvlakken de bestemming 'Waarde - Archeologie' geheel of gedeeltelijk te verwijderen,
indien:
a.
uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden
aanwezig zijn;
b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat
het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet.
18.5. Strafbaar feit
Overtreding van het verbod van lid 18.3.1 is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 1a van de
Wet op de economische delicten.
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Waarde - Cultuurhistorie

19.1. Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het behoud,
het herstel en de ontwikkeling van de met het beschermd dorpsgezicht verbonden cultuurhistorische waarden alsmede:
a.
ter plaatse van de bestemming 'Groen', aanduiding 'cultuurhistorische waarde': het behoud, herstel en verdere ontwikkeling van het parkgebied waarbij de profilering en indeling van de open ruimte dienen aan te sluiten op de cultuurhistorische karakteristiek van
het beschermd dorpsgezicht Wilhelminapark en Geesten;
b. ter plaatse van de bestemming 'Agrarisch': het behoud van pestbosjes en kleine waterlopen.
19.2. Aanlegvergunning
19.2.1. Aanlegverbod zonder vergunning
Het is verboden binnen het beschermd dorpsgezicht zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en wethouders of de bij deze vergunning gegeven voorwaarden de
navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren:
a.
op de gronden met de bestemming 'Verkeer' en 'Verkeer - Verblijfsgebied': het bestraten of
herstraten in de zin van herprofilering en/of wijziging van bestratingsmateriaal, het aanbrengen, wegnemen of veranderen van stoepen, stoepranden, stoeppalen of waterpompen
daaronder begrepen;
b. het bestraten en/of verharden van de gronden met de bestemming 'Groen', 'Tuin' en 'Agrarisch' voor zover de bestrating of verharding per perceel een groter oppervlak dan 10% van
deze gronden of meer dan 15 m² beslaat;
c.
op de gronden met de bestemming 'Agrarisch' het geheel of gedeeltelijk vergraven of dempen van waterlopen;
d. het bebossen of aanbrengen van houtachtige gewassen op gronden die ten tijde van de inwerkingtreding van het plan niet met een dergelijke vegetatie waren begroeid;
e.
het slopen van gebouwen of delen van gebouwen anders dan ter uitvoering van een bouwplan waarvoor bouwvergunning is verleend of ter vernieuwing van onderdelen, welke uit
oogpunt van onderhoud noodzakelijk is.
19.2.2. Uitzondering op aanlegverbod
Een aanlegvergunning als bedoeld in lid 19.2.1 is niet vereist voor:
a.
sloopwerkzaamheden, behorende bij het normale onderhoud, gebruik en beheer;
b. sloopwerkzaamheden, welke worden uitgevoerd in overeenstemming met een vergunning
krachtens de Monumentenwet 1988;
c.
sloopwerkzaamheden welke onderdeel uitmaken van een bouwvergunning;
d. sloopwerkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende dan wel
aangevraagde vergunning.
19.2.3. Toelaatbaarheid werkzaamheden
De werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 19.2.1 zijn slechts toelaatbaar indien en voor
zover, mede gelet op de te hanteren materialen, daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de karakteristiek van het beschermd dorpsgezicht Wilhelminapark en Geesten en de werken en werkzaamheden de landschappelijke of de cultuurhistorische waarden van de gronden niet in onevenredige mate aantasten, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet worden
verkleind.
19.2.4. Adviesprocedure aanlegvergunning
Alvorens te besluiten over de aanvraag van een aanlegvergunning wint het college van burgemeester en wethouders advies in van de gemeentelijke monumentencommissie.
19.3. Strafbaar feit
Overtreding van het verbod van lid 19.2.1 is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 1a van de
Wet op de economische delicten.
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Waterstaat - Waterkering

20.1. Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waterstaat - Waterkering’ aangewezen gronden behalve voor de aldaar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de waterkering.
20.2. Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 20.1 genoemde bestemming uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m;
c. ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag met inachtneming van de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering
van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil,
niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.
20.3. Ontheffing van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van lid 20.1 onder c, indien de bij de
bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het waterkeringsbelang door de
bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad.
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Hoofdstuk 3
Artikel 21

Algemene regels

29

Antidubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 22

Algemene bouwregels

22.1. Overschrijding bouwgrenzen
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen,
aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door:
a.
tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen,
funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten
hoogste 1,5 m bedraagt;
b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m bedraagt;
c.
andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m
bedraagt.

Artikel 23

Algemene ontheffingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds ontheffing kan
worden verleend ontheffing verlenen van de regels voor:
a.
afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van
belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen
mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden
vergroot.
Ontheffing wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
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Algemene regels

Artikel 24

30

Algemene wijzigingsregels

24.1. Overschrijding bestemmingsgrenzen
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een
technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen
echter ten hoogste 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.
24.2. Wijzigingsbevoegdheid seksinrichting
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen om een seksinrichting toe te staan, met
inachtneming van de volgende regels:
a.
ten hoogste één seksinrichting op het grondgebied van de gemeente Oegstgeest is toegestaan;
b. het niet raamprostitutie betreft;
c.
de bedrijfsvloeroppervlakte maximaal 500 m² bedraagt;
d. de afstand tot de dichtstbijzijnde kerk, school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, verblijf
voor naschoolse opvang of soortgelijke voorziening minimaal 500 m bedraagt;
e.
de afstand van de seksinrichting tot de dichtstbijzijnde woning van een derde minimaal
50 m bedraagt;
f.
voor de bezoekers van de seksinrichting voldoende parkeergelegenheid op het terrein/erf
behorende tot de seksinrichting aanwezig is uitgaand van de parkeernorm voor
café/bar/discotheek/cafetaria in het Handboek Aanbevelingen voor stedelijke verkeersvoorzieningen (ASVV) uit 2004, met als gevolg dat door het bezoek aan de seksinrichting
in de directe omgeving geen onaanvaardbare parkeerdruk op de openbare parkeerplaatsen
ontstaat;
g.
wat het bouwen betreft, moet worden aangesloten bij de regels van de onderliggende bestemming met dien verstande dat het college van burgemeester en wethouders voorwaarden kan stellen aan de maximumoppervlakte van de activiteit;
h. de activiteit, gelet op de aard en invloed ervan, niet leidt tot een onevenredige aantasting
van het karakter van de omgeving.
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Artikel 25

31

Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

De regels van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheidseisen van paragraaf 2.5 van de
bouwverordening zijn uitsluitend van toepassing, voor zover het betreft:
a.
bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer, brandblusvoorzieningen;
b. brandweeringang;
c.
bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
d. de ruimte tussen bouwwerken;
e.
parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen.

Artikel 26

Overige regels

Werking wettelijke regelingen
De wettelijke regelingen, waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals deze
luidden op het moment van vaststelling van het plan.
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Hoofdstuk 4
Artikel 27

Overgangs- en slotregels

33

Overgangsrecht

27.1. Overgangsrecht bouwwerken
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
a.
een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig
of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
b. burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het bepaalde onder
lid a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid, met
maximaal 10%;
c.
het onder lid a bepaalde is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op
het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in
strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsregeling van dat
plan.
27.2. Overgangsrecht gebruik
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
a.
het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a,
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
c.
indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregeling van dat plan.

Artikel 28

Slotregel

Deze regels worden aangehaald onder de naam: 'Regels van het bestemmingsplan Wilhelminapark en Geesten'.
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Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'
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behorende bij de regels van het Bestemmingsplan Wilhelminapark en Geesten van de gemeente
Oegstgeest

Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'
<
>
=
cat.
e.d.
kl.
n.e.g.

niet van toepassing of niet relevant
kleiner dan
groter
gelijk aan
categorie
en dergelijke
klasse
niet elders genoemd
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p.c.
p.o.
b.o.
v.c.
u
d
w
j

opslagcapaciteit
productiecapaciteit
productieoppervlak
bedrijfsoppervlak
verwerkingscapaciteit
uur
dag
week
jaar
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CATEGORIE

OMSCHRIJVING
nummer

SBI-CODE

35

01
014
014
014

0
1
3

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW
Dienstverlening ten behoeve van de landbouw:
- algemeen (onder andere loonbedrijven), b.o < 500 m²
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m²

15
151
151
1552
1581
1584
1584
1584
1593
1595

0
4
1
0
0
1
5

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
Slachterijen en overige vleesverwerking:
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m²
Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m²
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, chargeovens, v.c. < 7.500 kg meel/week
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
- cacao- en chocoladefabrieken, vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m²
- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m²

t/m

-

18
181
182

-

20
203,
205
205

-

22
2222.6
2223
2223
2224
2225
223

1

A
B

B2
B2

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
Vervaardiging kleding van leer
Vervaardiging van kleding en –toebehoren (exclusief leer)

B2
C

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN
DERGELIJKE
B2

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m²
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken

B1

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
Grafische afwerking
Binderijen
Grafische reproductie en zetten
Overige grafische activiteiten
Reproductiebedrijven opgenomen media

B1
A
B1
B1
B1
A

C

0
2

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN
Farmaceutische productenfabrieken:
- verbandmiddelenfabrieken

26
2612
2615
262, 263
262, 263
267
267
2681

-

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN
Glas-in-lood-zetterij
Glasbewerkingsbedrijven
Aardewerkfabrieken:
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW
Natuursteenbewerkingsbedrijven:
- indien p.o. < 2.000 m²
Slijp- en polijstmiddelen fabrieken
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B1
B1

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
Vervaardiging van textielwaren
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen

24
2442
2442

0
1
0
2

B2
B1
B1

B1

Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke

17
174, 175
176, 177

204,

B1
B1
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CATEGORIE

OMSCHRIJVING
nummer

SBI-CODE

36

28
281
284
2852
287

1a
B1
2
B

VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF MACHINES/
TRANSPORTMIDDELEN)
- gesloten gebouw, p.o. < 200 m²
Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m²
Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m²
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. < 200 m²

B2
B2
B2
B2

30
30

A

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
Kantoormachines- en computerfabrieken

B1

33
33

A

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en dergelijke

B1

36
361
362
363
3661.1

2

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²
Fabricage van munten, sieraden en dergelijke
Muziekinstrumentenfabrieken
Sociale werkvoorziening

A
B1
B1
B1

40
40
40
40
40
40
40
40

C0
C1
D0
D3
D4
E0
E2

41
41
41

- WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER
B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
B1 - < 1 MW

45
45
453
453
50
501,
502,
504
5020.4
5020.5
503, 504
51
5134
5135
5136
5137
514
5148.7
5148.7
5153

3
2
-

B

-

0
1
0
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PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
- < 10 MVA
Gasdistributiebedrijven:
- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties categorie A
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
- blokverwarming

B1
A
B1
B1

B1

BOUWNIJVERHEID
Aannemersbedrijf of bouwbedrijf met werkplaats, b.o. < 1.000 m²
Bouwinstallatie algemeen (exclusief spuiterij)
Elektrotechnische installatie

B1
B1
B1

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven (exclusief plaatwerkerij of
spuiterij)
Autobeklederijen
Autowasserijen
Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires
GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
Groothandel in dranken
Groothandel in tabaksproducten
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
Groothandel in overige consumentenartikelen
Groothandel in vuurwerk en munitie:
- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton
Groothandel in hout en bouwmaterialen:

B1
A
B1
B1

C
C
C
C
C
c
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CATEGORIE

OMSCHRIJVING
nummer

SBI-CODE

37

5153
5153
5153.4
5153.4
5154
5154
5154
5156

1
2
4
6
0
1
2

5162

2

5162
517
52
527

-

60
6022
6024
603

0

- algemeen
- indien b.o. < 2.000 m²
Zand en grind:
- indien b.o. < 200 m²
Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
- algemeen
- indien b.o. < 2.000 m²
Groothandel in overige intermediaire goederen
Groothandel in machines en apparaten, opp >= b.o. 2.000 m², exclusief machines voor de
bouwnijverheid
Groothandel in machines en apparaten, opp < 2000 m², exclusief machines voor de
bouwnijverheid
Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden en dergelijke)

C
B1
B1
C
B1
C
C
B1
C

REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN
Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen)

A

VERVOER OVER LAND
Taxibedrijven
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m²
Pomp- en compressorstations van pijpleidingen

B1
C
B1

63
6321

3

DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER
Caravanstalling

B1

64
641

-

POST EN TELECOMMUNICATIE
Post- en koeriersdiensten

C

71
711
712
713

-

72
72
72

A
B

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke
Datacentra

A
B1

73
732

-

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

A

74
7481.3
7484.4

-

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
Foto- en filmontwikkelcentrales
Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke

C
A

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE
GOEDEREN
Personenautoverhuurbedrijven
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's)
Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen

ROERENDE
B2
C
C

90
9001

B

MILIEUDIENSTVERLENING
Rioolgemalen

B1

93
9301.3

A

OVERIGE DIENSTVERLENING
Wasverzendinrichtingen

B1

SBI 93/SvB f
juli 2009
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Bijlage 2. Staat van Horeca-activiteiten
Categorie I 'lichte horeca'
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend (vooral verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden
veroorzaken. Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden:
1a.

Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca
automatiek;
broodjeszaak;
cafetaria;
croissanterie;
koffiebar;
lunchroom;
ijssalon;
snackbar;
tearoom;
traiteur.

1b.

Overige lichte horeca
bistro;
restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice);
hotel.

1c.

Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking
bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250 m²;
restaurant met bezorg- en/of afhaalservice (o.a. pizza, chinees, McDrives).

Categorie 2 'middelzware horeca'
Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken:
bar;
bierhuis;
biljartcentrum;
café;
proeflokaal;
shoarma/grillroom;
zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen).
Categorie 3 'zware horeca'
Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn en die tevens een groot
aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen
brengen:
dancing;
discotheek;
nachtclub;
partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen.
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