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Burgemeester en wethouders van Rijswijk,
gelet op artikel 3:11 lid 1 Algemene wet bestuursrecht;
besluiten:
vast te stellen de navolgende

Beleidsregel

"Functionele zonering Oud Rijswijk"

-1- Aanleiding en doelstelling
De kwaliteit van het centrumgebied van Oud Rijswijk staat onder druk.
Er is sprake van een toenemende leegstand als gevolg van lokale ontwikkelingen in de
omgeving zoals vergrijzing van de winkeliers en de ontwikkeling van winkelcentra in de
omgeving. Tevens maatschappelijke ėn e conomische ontwikke linge n he bbe n hie rtoe
bijgedragen.
Om de ze ontwikke linge n te ge n te gaan zal he t ge bie d e e n me e r publie kstre kke nd e n
recreatief karakte r moe te n krijge n e n die nt e e n conce ntratie van (ve rspre ide ) winke ls te
worden nage stre e fd.
Met de be le idsre ge l "Functione le zone ring Oud Rijswijk" wil he t colle ge de ge noe mde
doelstelling e e n impuls ge ve n. Tevens die nt he t de re chtsze ke rhe id als duide lijk is hoe de
binnenplanse vrijste llingsbe voe gdhe id te n aanzie n van dit ge bie d wordt inge vuld.
Deze beleidsregel gaat alleen over de bestemmin g "Cen trumdoelein den , met
bijbehorende erven - C - " . In de gestelde voorwaarden wordt eerst aan gegeven welke
mogelijkheden het bestemmin gsplan biedt. Vervolgen s wordt een n adere uitwerkin g
gegeven bin n en de mogelijkheden van het bestemmin gsplan en de doelstellin gen van
het Masterplan .
-2- Bestaan de plan ologische situatie
Het vigerende be ste mmingplan Oud Rijswijk is op 12 nove mbe r 1996 door de raad
vastgesteld. Hie rin is he t plange bie d onde rve rde e ld in ce ntrumge bie d, woonge bie d e n
gemengd ge bie d.
Op 19 februari 2002 is door de raad e e n Maste rplan voor Oud Rijswijk vastge ste ld.
In dit Maste rplan wordt e e n de e l van he t ce ntrumge bie d e n e e n kle in de e l van he t ge me ngd
gebied inge de e ld in de zone s ke rnwinke lge bie d e n aanloopstrate n, (zie bijlage 1)
Het gebied dat he t ke rnwinke lge bie d e n de aanloopstrate n omvat staat in deze be le idsre ge l
centraal.
De moge lijkhe de n we lke he t be ste mmingsplan bie dt e n de doe lste llinge n van he t
Masterplan voor dit ge bie d, vormen he t uitgangspunt voor de ze be le idsre ge l.
Een groot aantal pande n in dit ge bie d he e ft de be ste mming "Ce ntrumdoe le inde n, me t
bijbehorende e rve n - C - " . Artikel 6 re gule e rt de ze be ste mming.
In dit artike l is in lid A onde r 2 sub b onder 2 e e n -nogal ruim ge formule e rde vrijstellingsbevoegdheid opge nome n waarvan burge me e ste r e n wethouders ge bruik kunne n
maken. Sle chts e nke le concre te voorwaarde n zijn ge ste ld.
Door midde l van de ze be le idsre ge l wordt binne n de gre nze n van he t vige re nde
bestemmingplan e n de doe lste llinge n van he t Maste rplan be paald in welke ge valle n e n
onder welke voorwaarde n burge me e ste r e n wethouders van de ze vrijste llingsbe voe gdhe id
gebruik kunne n make n.
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Dit betekent het volgende:
Indien er een aanvraag binnenkomt waarvoor de vrijstellingsbevoegdheid gebruikt zou
kunnen worden, moet door toetsing aan deze beleidsregel worden bepaald of de aanvraag
al dan niet gehonoreerd kan worden.
Voor een aanvraag betreffende het kernwinkelgebied moeten de regels onder - 3 - getoetst
worden en voor een aanvraag betreffende de aanloopstraten de regels onder - 4 - .
De procedure van artikel 30 lid 1 uit het bestemmingsplan dient hiervoor gevolgd te worden.
(zie bijlage 2)
De hoofdfunctie in het kernwinkelgebied en de aanloopstraten blijft detailhandel. Dit betekent
dat er een ondergrens voor deze gebieden wordt gehanteerd van 70 Zo van het totaal aantal
panden in het kernwinkelgebied respectievelijk 60 Zo van het totaal aantal panden in de
aanloopstraten.
De begripsbepalingen van de medebestemmingen die binnen de bestemming " Centrumdoeleinden, met bijbehorende erven- voorkomen, zijn opgenomen in bijlage 3.
Deze bepalingen zijn rechtstreeks overgenomen uit het bestemmingplan.
0

0

Indien van een aanvraag, waarvoor van de bovenstaande vrijstelling gebruik gemaakt dient
te worden, het maximum aantal vierkante meters bedrijfsvloeroppervlakte hoger is dan het
maximum bruto vloeroppervlak (b.v.o.) dat is toegestaan op grond van het vigerende
bestemmingplan Oud Rijswijk, kunnen burgemeester en wethouders medewerking verlenen
aan het volgen van een procedure ex artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
Een groter b.v.o. kan hierdoor worden toegestaan.
Deze beleidsregel heeft een tijdelijk karakter. Na vaststelling van de beleidsregel door
het college dient deze minimaal elke twee jaar te worden geëvalueerd en zal gekeken
worden waar deze eventueel moet worden herzien.
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-3- Toetsingskader voor het kernwinkelgebied
Het kernwinkelgebied bestaat uit de Herenstraat (vanaf het Ruysdaelplein tot aan het
kruispunt met de Willemstraat), de Kerklaan (vanaf de Herenstraat tot aan het kruispunt met
de Nobelaerstraat), de Tollenstraat (gedeeltelijk) en de Kerkstraat (gedeeltelijk).

»
-

Detailhandel
Detailhandel wordt op de begane grond toegestaan. Er geldt een ondergrens van 70
Zo van het totaal aantal panden, (zie artikel 6 bestemmingsplan Oud Rijswijk)
Ten behoeve van de functionele structuur mogen er - behoudens horeca - maximaal
2 panden zonder detailhandelsfunctie naast elkaar gevestigd worden.
0

-

»
-

Overige dienstverlening
Overige dienstverlening wordt op de begane grond toegestaan, (zie artikel 6
bestemmingsplan Oud Rijswijk)

«
-

Recreatie-inrichting
Voor vestiging van recreatie-inrichtingen als bedoeld in artikel 1 lid 6 sub b onder 1
en 2 (zie de definitie in bijlage 3) van het vigerende bestemmingsplan Oud Rijswijk
kan het college vrijstelling verlenen indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
vestigingen dienen een publieksgericht karakter te hebben;
verplaatsing van bestaande vestigingen is mogelijk mits de functionele structuur van
het winkelgebied wordt verbeterd;
uitbreiding van het aantal panden mag ter versterking van de sfeer binnen het
plangebied;
de vestiging dient in beginsel open te zijn gedurende de winkelopeningstijden;
in maximaal 4 panden van het totaal aantal panden in het kernwinkelgebied mag een
recreatie-inrichting gevestigd worden;
er mogen niet meer dan twee recreatie-inrichtingen naast elkaar gevestigd worden.

-

»
-

»
-

Horeca
Voor lichte en middelzware horeca (zie de definitie in bijlage 3) kan het college
vrijstelling verlenen indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
vestigingen dienen een publieksgericht karakter te hebben;
verplaatsing van bestaande vestigingen is mogelijk mits de functionele structuur van
het winkelgebied wordt verbeterd;
uitbreiding van het aantal panden mag ter versterking van de sfeer binnen het
plangebied;
het horecabedrijf dient tenminste een dagdeel gedurende de winkelopeningstijden
open te zijn;
in maximaal 12 panden van het totaal aantal panden in het kernwinkelgebied mag
een horecabedrijf gevestigd worden;
er mogen niet meer dan drie horecabedrijven naast elkaar gevestigd worden.

Maatschappelijke doeleinden
Voor maatschappelijke doeleinden kan het college vrijstelling verlenen indien voldaan
is aan de volgende voorwaarden:
vestigingen dienen een publieksgericht karakter te hebben;
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-

verplaatsing van bestaande vestigingen is mogelijk mits de functionele structuur van
het winkelgebied wordt verbeterd;
uitbreiding van het aantal panden mag ter versterking van de sfeer binnen het
plangebied.
d e vestiging dient in beginsel open te zijn gedurende de winkelopeningstijden;
in maximaal 4 panden van het totaal aantal panden in het kernwinkelgebied mogen
maatschappelijke doeleinden gevestigd worden.

»
-

Wonen
Wonen is toegestaan op de verdiepingen.
In principe wordt op de verdiepingen gewoond tenzij:
de functie op de begane grond niet te combineren is met wonen er boven;
de functie op de begane grond zodanig veel ruimte vraagt dat realisatie alleen
mogelijk is met gebruikmaking van de bovenverdieping. Dit kan gelden voor
bijvoorbeeld maatschappelijke doeleinden, overige dienstverlening en recreatieinrichtingen.

»
-

Zakelijke dienstverlening
Nieuw vestiging is niet mogelijk.

»
-

Bedrijven
Nieuw vestiging is niet mogelijk.

Beleidsregel "Functionele zonering Oud Rijswijk"

Pagina 4

-4- Toetsingskader voor de aanloopstraten
De aanloopstraten bestaan uit de Kerklaan (vanaf het kruispunt met de Nobelaerstraat tot
aan het kruispunt met de Emmastraat), de Tollenstraat (gedeeltelijk), de Kerkstraat
(gedeeltelijk), de Herenstraat (vanaf het kruispunt met de Willemstraat tot aan de Haagweg),
de Willemstraat (vanaf de Herenstraat tot aan het kruispunt met de Emmastraat).

» Detailhandel
Detailhandel wordt op de begane grond toegestaan. Er geldt een ondergrens van 60 Zo
van het totaal aantal panden, (zie artikel 6 bestemmingsplan Oud Rijswijk)
Ten behoeve van de functionele structuur mogen er maximaal 2 panden zonder
detailhandelsfunctie naast elkaar gevestigd worden.
0

» Overige dienstverlening
Overige dienstverlening wordt op de begane grond toegestaan, (zie artikel 6
bestemmingsplan Oud Rijswijk)

« Recreatie-inrichting
Vestiging van recreatie-inrichtingen als bedoeld in artikel 1 lid 6 sub b onder 1 en 2 (zie
de definitie in bijlage 3) van het vigerende bestemmingsplan Oud Rijswijk kan het college
vrijstelling verlenen indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
- vestigingen dienen een publieksgericht karakter te hebben;
- verplaatsing van bestaande vestigingen is mogelijk mits de functionele structuur van
het aanloopgebied wordt verbeterd;
uitbreiding van het aantal panden mag ter versterking van de sfeer binnen het
plangebied;
- de vestiging dient in beginsel open te zijn gedurende de winkelopeningstijden;
- in maximaal 2 panden van het totaal aantal panden in de aanloopstraten mag een
recreatie-inrichting gevestigd worden;
- er mogen niet meer dan twee recreatie-inrichtingen naast elkaar gevestigd worden.

» Horeca
Voor lichte en middelzware horeca (zie de definitie in bijlage 3) kan het college vrijstelling
verlenen indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
- vestigingen dienen een publieksgericht karakter te hebben;
- verplaatsing van bestaande vestigingen is mogelijk mits de functionele structuur van
het aanloopgebied wordt verbeterd;
uitbreiding van het aantal panden mag ter versterking van de sfeer binnen het
plangebied;
het horecabedrijf dient tenminste een dagdeel gedurende de winkelopeningstijden
open te zijn;
in maximaal 10 panden van het totaal aantal panden in de aanloopstraten mag een
horecabedrijf gevestigd worden;
er mogen niet meer dan twee horecabedrijven

«

naast elkaar gevestigd

worden.

Maatschappelijke doeleinden

Voor maatschappelijke doeleinden kan het college vrijstelling verlenen indien voldaan is
aan de volgende voorwaarden:
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-

vestigingen dienen een publieksgericht karakter te hebben;
verplaatsing van bestaande vestigingen is mogelijk mits de functionele structuur van
het aanloopgebied wordt verbeterd;
uitbreiding van het aantal panden mag ter versterking van de sfeer binnen het
plangebied;
de vestiging dient in beginsel open te zijn gedurende de winkelopeningstijden;
in maximaal 2 panden van het totaal aantal panden in de aanloopstraten mag
maatschappelijke dienstverlening gevestigd worden;
er mogen niet meer dan twee vestigingen van maatschappelijke doeleinden naast
elkaar gevestigd worden.

» Wonen
Wonen is toegestaan op de verdiepingen.
Nieuw vestiging is op de begane grond niet mogelijk.
In principe wordt op de verdiepingen gewoond tenzij:
- de functie op de begane grond niet te combineren is met wonen er boven;
- de functie op de begane grond zodanig veel ruimte vraagt dat realisatie alleen
mogelijk is met gebruikmaking van de bovenverdieping. Dit kan gelden voor
bijvoorbeeld maatschappelijke doeleinden, overige dienstverlening, recreatieinrichtingen.

» Zakelijke dienstverlening
Voor zakelijke dienstverlening kan het college vrijstelling verlenen indien voldaan is aan
de volgende voorwaarden:
- vestigingen dienen een publieksgericht karakter te hebben;
- verplaatsing is mogelijk mits de functionele structuur van het aanloopgebied wordt
verbeterd;
uitbreiding van het aantal vestigingen mag ter versterking van de sfeer binnen het
plangebied;
het bedrijf dient tenminste open te zijn gedurende de winkelopeningstijden;
in maximaal 8 panden van het totaal aantal vestigingen ín de aanloopstraten mag
zakelijke dienstverlening gevestigd worden;
er mogen niet meer dan twee bedrijven naast elkaar gevestigd worden;
er mag in maximaal 2 panden per aanloopstraat zakelijke dienstverlening gevestigd
worden.
» Bedrijven
Nieuwe vestiging is niet mogelijk.

Rijswijk d.d.
Burgemeester en wethouders,
De secretaris,
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Bijlage 2
Artikel 30 lid 1 Bestemmingsplan Oud Rijswijk Procedureregels met betrekking tot de vrijstellingen

1. Voor zover bij vrijstellingsbepalingen naar deze bepalingen is verwezen ligt het
voornemen met bijbehorende stukken gedurende twee weken ter gemeentesecretarie
voor een ieder ter inzage.
2.

Burgemeester en wethouders maken de nederlegging te voren in een of meer dag- of
nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze
bekend.

3. De bekendmaking houdt in mededeling van de bevoegdheid voor belanghebbenden tot
het doen blijken van bedenkingen bij burgemeester en wethouders gedurende de onder
1 genoemde termijn.
4.

Indien tegen het voornemen van bedenkingen is gebleken, wordt het besluit met redenen
omkleed.

5. Burgemeester en wethouders delen aan hen die van bedenkingen hebben doen blijken
de beslissing daaromtrent mede.

Tegen het besluit dat burgemeester en wethouders nemen kan door belanghebbenden in de
zin van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend
binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bij burgemeester en
wethouders van Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
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Bijlage 3
Begripsbepalingen uit het bestemmingsplan Oud Rijswijk voor het
Centrumgebied
1) Centrumgebied (bestemming: Centrumdoeleinden met bijbehorende erven)
Binnen het centrumgebied bevinden zich verschillende bestemmingen waarvan de
bestemming "Centrumdoeleinden, met bijbehorende erven" de belangrijkste is.
Binnen deze bestemming wordt in enkele gevallen op pandniveau gewerkt met een "mede
bestemd tot" aanduiding zoals bijvoorbeeld 'h' (voor horeca), 'zdv' (voor zakelijke
dienstverlening).
De situatie binnen het vigerende bestemmingsplan voor de verschillende "mede bestemd
tot" aanduidingen is als volgt:
»

Detailhandel (d)
Onder detailhandel wordt verstaan: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder
begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan
personen, die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, (zie artikel 1 lid 5 bestemmingsplan
Oud Rijswijk)

»

Overige dienstverlening (dv)
Onder overige dienstverlening wordt verstaan: een met een winkel vergelijkbaar bedrijf
dat is gericht op het verlenen van diensten aan of ten gerieve van het publiek, zoals een
reisbureau, kapsalon of wasserette, (zie artikel 1 lid 7 sub b bestemmingsplan Oud
Rijswijk)

»

Recreatie-inrichting
Onder recreatie-inrichting wordt verstaan: een inrichting die geheel of gedeeltelijk is
ingericht of wordt gebruikt voor het houden van recreatieve bijeenkomsten. De volgende
specifieke vormen worden onder recreatie-inrichtingen begrepen. De bedrijven zijn qua
potentiële overlast gerangschikt van licht naar zwaar;
1. sportscholen, alsmede andere gebouwen die geheel of gedeeltelijk zijn ingericht of
worden gebruikt voor het beoefenen van sport;
2. muziekscholen en muziekoefenlokalen, alsmede andere gebouwen die geheel of
gedeeltelijk zijn ingericht of worden gebruikt voor het leren oefenen van muziek.

»

Horeca (h)
Onder horecabedrijf wordt verstaan: een bedrijf dat in zijn algemeenheid gericht is op het
verstrekken van nachtverblijf, op het verstrekken en/of ter plaatse nuttigen van voedsel
en/of dranken en/of het leveren van nachtvermaak en/of het exploiteren van
zaalaccommodatie. De volgende specifieke vormen worden onder horeca begrepen.
Bij de begrippen is de volgende indeling aangegeven welke in de voorschriften wordt
gebezigd. De bedrijven zijn qua potentiële overlast gerangschikt van licht naar zwaar:
1

2

restaurant/eetcafé: een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit verstrekken van
maaltijden voor gebruik ter plaatse en waar het verstrekken van dranken (daaraan)
ondergeschikt is; (lichte horeca)
daqzaak: een bedrijf, dat tijdens de daguren geopend is, zoals een lunchroom,
koffiehuis en ijssalon; (middelzware horeca)
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3
4

cafetaria/snackbar: een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van
kleine eetwaren, niet zijnde maaltijden; (middelzware horeca)
café/bar: een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van dranken voor
gebruik ter plaatse en/of het gelegenheid bieden voor dansen in de avond en in de
nacht, (zware horeca) (zie artikel 1 lid 6 sub a bestemmingsplan Oud Rijswijk)

»

Maatschappelijke doeleinden (m)
Onder maatschappelijke doeleinden wordt verstaan: sociale, culturele, medische,
religieuze, educatieve en overheidsvoorzieningen alsmede naar de aard daarmede gelijk
te stellen voorzieningen, (zie artikel 12 lid A sub 2 bestemmingsplan Oud Rijswijk)

»

Woning
Een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de
huisvesting van niet meer dan één huishouding, (zie artikel 1 lid 3a)

»

Zakelijke dienstverlening (zdv)
Onder zakelijke dienstverlening wordt verstaan: het bedrijfsmatig verlenen van diensten
aan often gerieve van bedrijven en/of personen, zoals uitzend-, administratie-,
advertentie-, advocaten-, makelaars, advies-, ingenieursbureaus en banken, (zie artikel 1
lid 7 sub a bestemmingsplan Oud Rijswijk)

»

Bedrijf (b)
Onder bedrijf wordt verstaan: elke onderneming of gedeelte van een onderneming, welke
een organisatorisch zelfstandige eenheid vormt en als zodanig gericht is op de productie
of de afzet van goederen of de verlening van diensten; organisatorisch
zelfstandige
eenheden als hier bedoeld, welke door of vanwege de overheid worden geleid, worden
voor de toepassing van deze voorschriften eveneens als bedrijf aangemerkt, (zie artikel 1
lid 4a bestemmingsplan Oud Rijswijk)

»

Pand
Onder pand wordt in deze beleidsregel verstaan:
Een gebouw, of een gedeelte van een gebouw dat door één of meer van voor tot achter
doorlopende en van beneden tot boven opgaande bouwmuren is gescheiden van de rest
van het gebouw en dat zelf niet meer is onderverdeeld door dergelijke bouwmuren.
Deze definitie is overgenomen uit Gemeentelijk Functioneel Ontwerp - Basisregistratie vastgoed (1990) en is
niet opgenomen in het bestemmingsplan Oud Rijswijk.
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Bijlage 4

-

Detalhandel

Restaurant

Overige dienstverlening

Bar

ľľiikelke dienstverlening

Bedrijf

Eetcafé

Maatschappelijk

Lunchroom

Wonen

-
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Inventarisatie functies panden
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