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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding en doel van het project 
De voorliggende ontwikkeling heeft betrekking op de realisatie van een vrijstaande woning in Rijswijk. 
De beoogde bouw van de woning is niet mogelijk op basis van de geldende beheersverordening. Om 
de gewenste ontwikkeling van het perceel mogelijk te maken wordt een omgevingsvergunning 
aangevraagd voor het afwijken van een beheersverordening als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder 
c juncto artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
Deze omgevingsvergunning dient gepaard te gaan met een goede ruimtelijke onderbouwing, waarin 
diverse (milieu)aspecten worden afgewogen. In het voorliggende document, de ruimtelijke 
onderbouwing bij de omgevingsvergunning, wordt hieraan invulling gegeven. 

1.2 Ligging projectgebied 
Het gebied waar de ontwikkeling plaats zal vinden is gelegen op de grens van het Rembrandtkwartier 
en Welgelegen, in het noordoosten van Rijswijk. Het projectgebied omvat een braakliggend perceel, 
dat nog wel onderhouden wordt. Het perceel bevindt zich aan het Julialaantje tussen bestaande 
rijtjeshuizen en het aanleuncomplex ‘’Beukenheim’’. In de directe omgeving is veel groen te vinden, zo 
is er ten noorden het park Schoonoord en ten westen liggen het Park den Burgh, Von Fisennepark en 
het Rijswijkse Bos. In onderstaande afbeelding is de ligging van het projectgebied globaal 
weergegeven. 

 
Afbeelding 1.1: globale ligging van het projectgebied 
 

1.3 Strijdigheid met de geldende beheersverordening 
Ter plaatse van het projectgebied geldt momenteel de beheersverordening ‘’Bomenbuurt, 
Rembrandtkwartier en Havenkwartier’’ die op 25 juni 2013 door de gemeenteraad van Rijswijk is 
vastgesteld. Gelet op de actualisatieplicht per 1 juli 2013 was het nodig om voor het plangebied een 
actueel planologisch instrument vast te stellen.  
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Vanwege de aard van het gebied en - inherent daaraan - de lage dynamiek, is destijds gekozen voor 
het opstellen van een beheersverordening. De beheersverordening legt alleen de bestaande situatie 
in het plangebied vast. Omdat er voor het plangebied geen ontwikkelingen waren voorzien, was de 
beheersverordening een passend instrument. Nu er toch een ontwikkeling plaatsvindt (bouw van de 
woning) is dit in strijd met de beheersverordening. Onderstaande afbeelding geeft de locatie van het 
plangebied weer in de geldende beheersverordening. 
 

 
Afbeelding 1.2: uitsnede geldende beheersverordening  
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2. Beleidskader  
2.1 Rijksbeleid 

Het Rijk heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en 
het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). De leidende gedachte van het rijksbeleid is 
ruimte maken voor groei en beweging, waarbij het Rijk zich vooral concentreert op decentralisatie. De 
verantwoordelijkheid wordt verplaatst van Rijksniveau naar provinciaal en gemeentelijk niveau. In het 
rijksbeleid (SVIR en Barro) worden dan ook geen specifieke uitspraken gedaan met betrekking tot het 
voorliggende projectgebied.  

2.2 Provinciaal beleid 
De provincie Zuid-Holland heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in de Visie Ruimte en Mobiliteit. Aan 
de voorgenoemde visie is een programma Ruimte en een programma Mobiliteit gekoppeld, waarin 
beschreven wordt welke instrumenten de provincie inzet om de doelen en ambities uit de Visie Ruimte 
en Mobiliteit te realiseren. De regels die voortkomen uit de visie en de beide programma’s, zijn 
vastgelegd in de Verordening Ruimte. Deze regels hebben een directe doorwerking in 
bestemmingsplannen. Op 9 juli 2014 hebben Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland de 
Visie Ruimte en Mobiliteit (en alle bijbehorende documenten) vastgesteld. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
In het Programma Ruimte is het voorliggende plangebied aangeduid als bestaand stads- en 
dorpsgebied. In lijn met de maatschappelijke behoefte zet de provincie in op het beter benutten van 
het bestaand stads- en dorpsgebied. Indien een gemeente een ruimtelijke ontwikkeling wil realiseren, 
wordt de ladder voor duurzame verstedelijking doorlopen. Dat betekent dat bij nieuwe ontwikkelingen 
in eerste instantie gekeken dient te worden of er behoefte is aan nieuwe ruimte voor woningen. Als de 
behoefte voldoende is gemotiveerd, wordt gekeken of aan deze behoefte kan worden voldaan door 
het benutten van locaties voor herstructurering, intensivering of transformatie binnen bestaand stads- 
en dorpsgebied. Als ook dat niet tot de mogelijkheden behoort, wordt – onder voorwaarden - 
aansluitend aan het bestaand stads- en dorpsgebied een locatie gezocht.  
 
Door de ladder voor duurzame verstedelijking toe te passen, kiest de provincie ervoor om 
verstedelijking zoveel mogelijk in bestaand bebouwd gebied te concentreren. Hiermee wordt de 
kwaliteit van het bebouwde gebied behouden en versterkt. 
 
Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de 
volgende eisen: 

a. de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal is 
afgestemd; 

b. in die behoefte wordt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied voorzien door benutting van 
beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, of 

c. indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stads- en dorpsgebied van de 
betreffende regio kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van locaties die: 

i. gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als 
zodanig worden ontwikkeld, 

ii. passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van de Visie ruimte 
en mobiliteit, waarbij artikel 2.2.1. van toepassing is, en 

iii. zijn opgenomen in het Programma ruimte, voor zover het gaat om locaties groter dan 
3 hectare. 

 
Ad. a. De behoefte aan nieuwe woningen is regionaal afgestemd en middels de door het Stadsgewest 
Haaglanden opgestelde notitie ‘actueel en realiseerbaar woningbouwprogramma’ met bijlagen en 
planningslijsten aangeboden aan de provincie. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland 
hebben op 24 januari 2014 deze notitie aanvaard als kader voor de verantwoording van de 
woningbouwopgave in bestemmingsplannen. De ontwikkeling van de woning aan het Julialaantje is 
niet opgenomen in de notitie. Regionaal is afgesproken dat plannen onder de 50 woningen in 
bestaand stedelijk gebied mogen worden beschouwd als regionaal afgestemd. Daarmee wordt 
voldaan aan punt a van de ladder voor duurzame verstedelijking. 
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Ad. b. De beoogde ontwikkeling heeft betrekking op het beter benutten van stedelijk gebied. Omdat 
het plangebied is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied is sprake van een intensivering van de 
bestaande ruimte. Derhalve kan worden voldaan aan punt b van de ladder voor duurzame 
verstedelijking.  
 
Ad c. De ontwikkeling vindt wel plaats binnen bestaand stads- en dorpsgebied, waarmee de 
voorwaarden van punt c niet aan de orde zijn.  
 
Conclusie 
De ontwikkeling van de woning aan het Julialaantje in Rijswijk voorziet in een woningbouwbehoefte 
die regionaal is afgestemd en past binnen de provinciale doelstelling waarbij sprake is van 
intensivering van de bestaande ruimte. Hiermee wordt voldaan aan de ladder voor duurzame 
verstedelijking. Het beleid van de provincie Zuid-Holland vormt geen belemmering voor de 
ontwikkeling. 
 

2.3 Regionaal beleid 
 
Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020  
Het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden heeft op 16 april 2008 het Regionaal 
Structuurplan Haaglanden (RSP) vastgesteld. Het RSP heeft een reikwijdte tot 2020 met een doorkijk 
naar 2030. Het RSP heeft de status van een structuurvisie uit de Wet ruimtelijke ordening. Eén van de 
tien belangrijkste projecten uit het RSP betreft 'herstructurering en intensiever gebruik van stedelijke 
wijken’. De voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin en is daarmee passend binnen het 
Regionaal Structuurplan Haaglanden. 
 
Regionale Woonvisie 2000-2015 
De Woonvisie verwoordt de regionale ambities van de samenwerkende gemeenten in de stadsregio 
Haaglanden. Hierbij wordt ingezet op: 

• Groen als drager van woonkwaliteiten, met als consequentie dat de groenstructuur 
beperkingen oplegt aan bouwwensen; 

• Verschillen accentueren tussen woningen en woonmilieus, met accenten op stedelijke en 
groenstedelijke woonmilieus; 

• Inspelen op de keuzemogelijkheden die mensen vragen, teneinde zelf vorm te geven aan hun 
woonwens; 

• Waarborgen bieden voor mensen die dat nodig hebben, van vragen rond wonen en zorg tot 
nieuwe kwaliteiten in de sociale huursector. 

 
In de regionale woonvisie heeft Rijswijk het profiel 'Wonen in het groen aan de stad' gekregen. In 
Rijswijk, maar bijvoorbeeld ook in Leidschendam-Voorburg, worden tal van herstructurerings- en 
nieuwbouwprojecten ontwikkeld. Van regionaal belang is dat die projecten elkaar versterken, en juist 
in samenhang zorgen voor blijvend herkenbare, groenstedelijke woonmilieus, in aanvulling op de 
meer stedelijke woonmilieus in bijvoorbeeld Den Haag. Daartussenin zal Rijswijk haar identiteit als 
weliswaar veelzijdige maar vooral ook ruime en rustige woongemeente willen behouden en 
versterken. Dat vergt bovenal afstemming en samenwerking. 
 
Het voorliggende bouwplan voorziet in een woning aan de rand van een groene zone. Deze 
ontwikkeling draagt bij aan het versterken van de identiteit van Rijswijk als ruime en rustige 
woongemeente. Daarmee wordt de voorliggende ontwikkeling passend geacht binnen de kaders van 
de regionale woonvisie. 

2.4 Gemeentelijk beleid 
 
Woonvisie Rijswijk  2015-2025 
In de nieuwe woonvisie van de gemeente Rijswijk zijn de uitgangspunten en ambities voor het wonen 
tot 2025 beschreven. De nieuwe woonvisie vormt de basis voor de strategische afwegingen die de 
stad maakt op het gebied van wonen. Centraal hierbij staat de vraag hoe Rijswijk het best kan 
inspelen op de woonbehoeften van de toekomst. De gemeente streeft naar kwalitatief goede 
woningen en onderscheidende woonmilieus voor huidige en toekomstige generaties. Met de 
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Woonvisie zet de gemeente haar koers uit op het gebied van het wonen voor de komende jaren. 
Rijswijk is een groene gemeente waar het qua diversiteit aan woonmilieus aantrekkelijk is om te 
wonen. 
 
Nota Parkeernormen 
Op 8 februari 2011 heeft de gemeenteraad de gemeentelijke Nota Parkeernormen vastgesteld. De 
nota is opgesteld om in de toekomst voldoende parkeergelegenheid te kunnen houden en 
duidelijkheid te krijgen over de implementatie van de parkeernormen. De nota is het toetsingskader 
voor de komende jaren. Door herziening van de bijlagen bij de nota kan de komende jaren flexibel 
worden ingespeeld op bijvoorbeeld maatschappelijke trends of een gewijzigde beleidsvisie. 
 
Het gebruik van parkeernormen heeft tot doel een zodanig aantal parkeerplaatsen voor nieuwe 
ontwikkelingen (of bij uitbreidingen) voor te schrijven, dat de plaatsen voorzien in de vooraf in te 
schatten parkeervraag. Daarmee moet worden voorkomen dat door aanleg van te weinig 
parkeerplaatsen een tekort en daarmee parkeeroverlast ontstaat. Tevens voorkomen de normen dat 
te veel parkeerplaatsen worden aangelegd, waardoor de automobiliteit gestimuleerd wordt en de 
leefbaarheid nadelig wordt beïnvloed. 
 
Aan de normen wordt actief getoetst bij (nieuwe) ontwikkelingen waarvoor een omgevingsvergunning 
voor bouwen vereist is, zoals nieuwbouwprojecten, uitbreidingen van bestaande bebouwing en 
functiewijzigingen waarvoor tevens een vergunning is vereist. In het kader van de voorgenomen 
ontwikkeling is getoetst aan de gemeentelijke parkeernormen. Hiervoor wordt verwezen naar 
hoofdstuk 7 van deze ruimtelijke onderbouwing. 
 
Groenbeleidsplan 2010-2020  
Op 16 februari 2010 heeft de gemeenteraad het Groenbeleidsplan 2010-2020 ‘BomeNatuuRecreatie’ 
vastgesteld. In het plan staan de ‘groene’ ambities voor ontwikkelingen in de stad. Het groen komt te 
vaak op de tweede plek. Met het groenbeleidsplan krijgt het weer de plek op de kaart van Rijswijk die 
het verdient. De groenstructuur van Rijswijk is de basis en dus het fundament van het 
groenbeleidsplan. Die groenstructuur bestaat uit de boomstructuur, natuurstructuur en 
recreatiestructuur en duurzaam, verbinden en beleven zijn de leidende principes. 
 
De visie van het groenbeleidsplan bestaat uit het creëren van een duurzame groenstructuur, door het 
behoud van de bestaande hoeveelheid groen, de identiteit en de kwaliteit van het groen te versterken 
en te zorgen voor groen dat in de omgeving past. Verbindingen zorgen voor samenhang in de 
groenstructuur. Dit vergroot de belevingswaarde van het groen. Investeren in de groenstructuur door 
middel van herinrichting en beheer betekent investeren in de stad als geheel. Het groenbeleidsplan 
fungeert als het groene toetsingskader voor ontwikkelingen en geeft richting aan het denken over 
groen, prioritering bij de uitvoering en keuzes in groenbeheer. 
 

 

   
Afbeelding 3.2: Hoofdnatuurstructuur. In rood de ligging van het plangebied. 
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De ontwikkeling doet geen afbreuk aan het aanwezige groen. Daarmee is het plan in lijn met het 
Groenbeleidsplan. 
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3. Planbeschrijving 
3.1 Bestaande situatie 

 
Het Julialaantje was vroeger een lange laan die nu wordt onderbroken door de Burgemeester 
Elsenlaan. Het gedeelte waar het perceel aan gelegen is, bestaat aan de noordzijde uit groen en aan 
de zuidzijde uit woningen. Aan het begin van de straat bevindt zich een 2-onder-1 kap woning met 
daarnaast een vrijstaande woning. Iets verder de straat in zijn een aantal rijtjeshuizen gesitueerd met 
daarnaast een zorgcomplex. Het braakliggende terrein tussen het zorgcomplex en de rijtjeshuizen 
vormt het plangebied, zie onderstaande afbeelding. In het verleden was hier een moestuin.  

Afbeelding 3.1: bestaande situatie  
 
 

3.2 Toekomstige situatie 
 
Ontwikkeling 
De eigenaren van de woning rechts van het perceel (zie bovenstaande afbeelding) hebben de grond 
aangekocht, met het idee hier een woning te realiseren. De woning zal zo worden gebouwd dat de 
samenhang met de bestaande woningen wordt geborgd. Dit gebeurt door een aantal uitgangspunten 
die in het ontwerp van de woning zijn verwerkt: 
 
1. Verhoogde begane grond vloer. 
3. Realiseren van een eerste verdieping. 
4. Goothoogte 0.5 meter boven de verdiepingsvloer, gootbodem uitkragend, opstand voorzien 

van zinken kraal; 
5. Mansarde kap, met doorgemetselde straatgevel; 
6. Gevel van metselwerk, kleur van de baksteen aansluitend bij bestaande bebouwing; 
7. Houten kozijnen en ramen, in witte kleuren. 
 
De woning krijgt een erker die een vrij uitzicht heeft naar het park aan de overkant van de straat. 
Tevens zal de woning een stuk naar achter komen te liggen, waardoor de gevel een stuk dieper en de 
voortuin een stuk groter is. Dit is gedaan omdat het huis hierdoor meer een toevoeging vormt tot de 
straat. 
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Beeldkwaliteit 
Met het realiseren van deze woning wordt de bebouwing langs de parkrand, met vrijstaande en 
geschakelde woningen verduidelijkt en versterkt. 
 
De afbeeldingen op de volgende pagina geven een impressie van de nieuwe situatie. 
 

 
 
Afbeelding 3.2:impressie toekomstige situatie. 

  

Afbeelding 3.3: impressie toekomstige situatie, nieuwe aanzicht straatzijde. 
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4. Milieuaspecten 
4.1 M.e.r.-beoordeling  

Het voorkomen van aantasting van het milieu is van groot maatschappelijk belang. Het is daarom zaak 
om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming te betrekken. Om hier in de praktijk vorm aan te 
geven is het instrument milieueffectrapportage of te wel m.e.r. ontwikkeld. De m.e.r.-beoordeling is 
een instrument met als hoofddoel het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de voorbereiding 
en vaststelling van plannen en besluiten. 
 
De voorgenomen ontwikkeling is opgenomen in eerste kolom van de zogenaamde D-lijst van het 
Besluit milieueffectrapportage. De bouw van de woning kan worden aangemerkt als een stedelijk 
ontwikkelingsproject, maar blijft ruim onder de drempelwaarde van 2.000 woningen. Dit neemt niet 
weg dat in dit geval een vormvrije m.e.r.-beoordeling dient plaats te vinden. Dit dient plaats te vinden 
aan de hand van drie criteria: 

• Kenmerken van het project; 
• Plaats van het project; 
• Kenmerken van het potentiële effect. 

 
In het kader van de voorliggende ontwikkeling zijn verderop in dit hoofdstuk diverse milieuaspecten 
zorgvuldig afgewogen. Per aspect is bepaald of de ontwikkeling gevolgen heeft voor de 
(milieu)aspecten bedrijven‐ en milieuzonering, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, 
bodemgeschiktheid, flora‐ en fauna, water, archeologie, cultuurhistorie, verkeer en parkeren. Uit de 
afweging is gebleken dat de effecten niet van dien aard zijn dat een m.e.r.‐beoordeling aan de orde is. 
Op grond van het voorgaande zijn belangrijke nadelige milieueffecten uitgesloten, waardoor het 
uitvoeren van een m.e.r.‐beoordeling of MER niet zinvol wordt geacht.  

4.2 Bedrijven en milieuzonering 
Voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is een juiste 
afstemming tussen de verschillende voorkomende functies en wonen noodzakelijk. Daarbij kan 
gebruik worden gemaakt van een milieuzonering die uitgaat van richtinggevende afstanden tussen 
hinderlijke functies (in de vorm van gevaar, geluid, geur, stof) en gevoelige functies. Doorgaans wordt 
daarvoor de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering (2009) gehanteerd.  
 
Het projectgebied kan op basis van de VNG‐brochure gezien worden als een ‘rustige woonwijk’. In 
onderstaande afbeelding is te zien dat alleen ten noordoosten een bedrijf gesitueerd is. Dit ligt echter 
op zodanige afstand dat het geen belemmering vormt. 

 
Afbeelding 4.1: overzicht relevante bedrijvigheid in de omgeving van het projectgebied 
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Uit de voorgaande afbeelding blijkt dat de richtinggevende afstanden van de bedrijven in de omgeving 
niet tot het projectgebied reiken. Derhalve leidt het aspect bedrijven en milieuzonering niet tot 
belemmeringen. Ter plaatse kan een goed woon‐ en leefklimaat gewaarborgd worden. 

4.3 Geluid 
 
Kader 
De Wet geluidhinder stelt dat wanneer er nieuwe geluidsgevoelige objecten (zoals woningen en 
scholen) binnen de zone van een weg, spoorlijn of industrieterrein  worden gerealiseerd, de 
geluidsbelasting door het wegverkeer niet meer mag bedragen dan de voorkeurswaarde. Blijkt de 
geluidsbelasting hoger te zijn dan de voorkeurswaarde, dan moeten maatregelen worden getroffen om 
hieraan alsnog te kunnen voldoen. Is dat niet mogelijk of stuit het op overwegende bezwaren dan is 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk bevoegd tot het vaststellen 
van een hogere waarde. De hogere waarde mag de maximale ontheffingswaarde niet overschrijden. 
 
Onderzoek 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) en de daarbij 
behorende rekenregels. De voorgenomen ontwikkeling is gelegen binnen de zone van de 
Burgemeester Elsenlaan en de route Van Vredenburchweg - Ruysdaelplein. Daardoor is een 
onderzoek naar wegverkeerslawaai benodigd. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 
is daarnaast in dit onderzoek ook aandacht besteed aan de mogelijke hinder van het verkeer op het 
30 km/uur gedeelte van de route Van Vredenburchweg - Ruysdaelplein. De locatie is eveneens 
gelegen in de zone van tramlijn 17.   
 
In dit onderzoek is het Julialaantje (30 km/uur) buiten beschouwing gelaten. De reden hiervoor is dat 
het Julialaantje een doodlopende weg is en de te realiseren woning aan het einde van deze weg komt 
te liggen.  
 
Omdat de locatie niet is gelegen in de zone van een spoorlijn of een gezoneerd industrieterrein spelen 
de aspecten railverkeerslawaai en industrielawaai in dit akoestisch onderzoek geen rol. Om die reden 
zijn deze aspecten buiten beschouwing gelaten. 
 
Conclusie 
Uit het onderzoek is gebleken dat het verkeer op alle beschouwde wegen en de tramlijn niet leidt tot 
een geluidsbelasting die de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt, waardoor er geen hogere 
waarde benodigd is. (zie bijlage voor het akoestisch onderzoek) 
 
Gelet op de berekende geluidbelastingen vanwege het verkeer op de onderzochte wegen en de 
tramlijn zal de cumulatieve geluidsbelasting zodanig laag zal zijn, dat een onderzoek naar de 
geluidwering van de gevels niet hoeft te worden uitgevoerd. 
 

4.4 Luchtkwaliteit 
  
Kader 
Het onderzoek naar luchtkwaliteit wordt uitgevoerd op grond van hoofdstuk 5, titel 5.2 
‘Luchtkwaliteitseisen’ van de Wet milieubeheer. De titel 5.2 ‘Luchtkwaliteitseisen’ is beter bekend als 
de Wet luchtkwaliteit.  

De kern van de Wet luchtkwaliteit is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
Het NSL is een bundeling maatregelen op regionaal, nationaal en internationaal niveau die de 
luchtkwaliteit verbeteren en waarin alle ruimtelijke ontwikkelingen/projecten zijn opgenomen die de 
luchtkwaliteit in belangrijke mate verslechteren.  
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Het doel van de NSL is om overal in Nederland te voldoen aan de Europese normen voor de 
luchtverontreinigende stoffen. Voor wegverkeer zijn stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM10) en zeer 
fijnstof (PM2,5) de belangrijkste stoffen. De in de Wet luchtkwaliteit gestelde norm voor NO2 en PM10 
jaargemiddelde grenswaarde is voor beide stoffen 40 µg/m3. 
 Daarnaast mag de PM10 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m3 maximaal 35 keer per jaar 
worden overschreden. Daarnaast is per 1 januari 2015 ook voor zeer fijnstof (PM2,5) een 
jaargemiddelde grenswaarde van kracht. Deze jaargemiddelde grenswaarde voor zeer fijnstof 
bedraagt 25 µg/m3.  
 
Naast de introductie van het NSL is het begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen een 
belangrijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een project draagt NIBM bij aan de verslechtering van 
de luchtkwaliteit als de NO2 en PM10 jaargemiddelde concentraties niet meer toeneemt dan 1,2 µg/m3. 
In dat geval is de ontwikkeling als NIBM te beschouwen. 
 
Een ruimtelijke ontwikkeling vindt volgens de Wet luchtkwaliteit doorgang als ten minste aan één van 
de volgende voorwaarden is voldaan: 
- de ontwikkeling is opgenomen in het NSL; 
- de ontwikkeling aangemerkt wordt als een NIBM-project; 
- de gestelde grenswaarden in bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit niet worden overschreden; 
- projectsaldering kan worden toegepast. 
 
Voor zover de ruimtelijke ontwikkeling is opgenomen in het NSL of de ontwikkeling kan worden 
aangemerkt als NIBM-project is toetsing aan de normen van de Wet luchtkwaliteit niet nodig. 
 
Onderzoek 
 
Beoordeling luchtkwaliteit 
In de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ (Regeling NIBM) zijn voor 
verschillende functiecategorieën cijfermatige kwantificaties opgenomen, waarbij een ontwikkeling als 
een NIBM-project kan worden beschouwd. Deze categorieën betreffen landbouwinrichtingen, 
spoorwegemplacementen, kantoorlocaties, woningbouwlocaties en een combinatielocatie van 
woningbouw en kantoren. 
 
In de regeling NIBM is aangegeven dat een woningbouwlocatie met maximaal 1.500 woningen aan 
één ontsluitingsweg is aan te merken als een ontwikkeling die NIBM bijdraagt aan de verslechtering 
van de luchtkwaliteit. De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit de realisatie van één woning. 
 
Gelet op het voorgaande is de voorgenomen ontwikkeling aan te merken als een ontwikkeling die 
NIBM bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Daardoor is toetsing aan de grenswaarden 
uit de Wet luchtkwaliteit niet nodig. 
 
Goede ruimtelijke ordening (NSL-monitoringstool)  
In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en 
PM2,5 in de omgeving van het plangebied inzichtelijk gemaakt. Deze concentraties zijn afkomstig uit de 
NSL-monitoringstool 2015. In deze tool is onder andere de Burgemeester Elsenlaan opgenomen. Op 
de volgende afbeelding zijn de jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en PM2,5 weergegeven voor 
het peiljaar 2015. 
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Afbeelding 2: Overzicht concentraties NO2, PM10 en PM2,5, peiljaar 2015 (NSL-monitoringstool 2015). Projectgebied in oranje 
omcirkeld. 
 
Uit de voorgaande afbeelding blijkt dat, nabij het plangebied, de jaargemiddelde concentraties NO2, 
PM10 en PM2,5  respectievelijk maximaal 32 µg/m3, 23,5 µg/m3 en 15 µg/m3 bedraagt. De 
jaargemiddelde grenswaarde voor NO2, PM10 (beide 40 µg/m3) en PM2,5 (25 µg/m3) wordt niet 
overschrijden. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24 uurgemiddelde concentratie is maximaal 13, 
waardoor het maximum van 35 dagen niet wordt overschreden. Daarnaast is de trend dat in de 
toekomst de emissies en de achtergrondconcentraties van deze stoffen zullen dalen, waardoor geen 
overschrijdingen van de grenswaarden zijn te verwachten. 
 
Conclusie 
Middels deze ruimtelijke onderbouwing wordt de realisatie van één nieuwe woning juridisch mogelijk 
gemaakt. Deze ontwikkeling is aan te merken als een project dat NIBM bijdraagt aan de verslechtering 
van de luchtkwaliteit. Toetsing aan de grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit is dan ook niet nodig. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen oplevert voor de 
voorgenomen ontwikkeling (artikel 5.16, lid 1 aanhef en onder c Wm). 
 
Daarnaast zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening ter plaatse van het plan de 
jaargemiddelde achtergrondconcentraties NO2, PM10 en PM2,5 bepaald. Deze waarden zijn veel lager 
dan de gestelde grenswaarden uit bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit. Een overschrijding van de 
grenswaarden is dan ook niet te verwachten.  
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4.5 Externe veiligheid 
Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving kunnen 
opleveren, waaronder de productie, het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. In het kader van 
de voorliggende ontwikkeling is op basis van de risicokaart onderzocht of er relevante risicobronnen in 
de directe nabijheid van het projectgebied aanwezig zijn. Uit deze analyse blijkt dat er in de directe 
omgeving van het projectgebied geen risicobronnen zijn gesitueerd. Derhalve leidt het aspect ‘externe 
veiligheid’ niet tot belemmeringen.  

In het kader van het wettelijk vooroverleg wordt de ruimtelijke onderbouwing voorgelegd aan de 
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH).  

4.6 Bodemgeschiktheid 
 
Wet bodembescherming  
De Wet bodembescherming (Wbb) voorziet in maatregelen indien sprake is van ernstige 
bodemverontreiniging. Het doel van de Wbb is in de eerste plaats het beschermen van de (land- of 
water-) bodem zodat deze kan worden benut door mens, dier en plant, nu en in de toekomst. Via de 
Wbb heeft de Rijksoverheid de mogelijkheid algemene regels te stellen voor de uitvoering van werken, 
het transport van stoffen en het toevoegen van stoffen aan de bodem.  
 
Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem, waarop deze ontwikkelingen gaan 
plaatsvinden, geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel. Bij nieuwbouwactiviteiten 
dient de bodemkwaliteit door middel van onderzoek in beeld te zijn gebracht. In het algemeen geldt 
dat nieuwe bestemmingen bij voorkeur op een schone bodem dienen te worden gerealiseerd.  
 
Besluit bodemkwaliteit 
Het doel van het Besluit bodemkwaliteit (2008) is de bodem beter te beschermen en meer ruimte te 
bieden voor nieuwe bouwprojecten. Ook geeft het besluit gemeenten en provincies meer 
verantwoordelijkheid om de bodem te beheren. Het Bouwstoffenbesluit (Bsb) is opgenomen in 
het Besluit bodemkwaliteit.  
 
Relatie Wabo, Wbb en Woningwet (Wonw) 
De inwerkingtreding van de Wabo (1 oktober 2010) heeft ook effect op de Wbb en de Woningwet 
(Ww): in de Wabo is aangegeven dat in de plaats van de aanhoudingsgrond (uit de Ww) een 
afstemmingsregeling wordt opgesteld waarbij de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning wordt 
afgestemd op de acties ten aanzien van de bodemverontreiniging. Voorts geldt ten aanzien van de 
bodem dat de Woningwet gemeenten verplicht in hun bouwverordening voorschriften omtrent het 
tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem op te nemen. Die voorschriften moeten in elk geval 
betrekking te hebben op het verrichten van onderzoek naar aard en mate van verontreiniging van de 
bodem, op de aard en omvang van dat onderzoek en op inrichting van het op te stellen 
onderzoeksrapport. 
 
Onderzoek 
Door Terra Milieu is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 2). Het doel van het 
onderzoek is om aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs geen verontreinigende stoffen aanwezig 
zijn in de grond of het grondwater in gehaltes boven respectievelijk de achtergrondwaarden en de 
streefwaarden. Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden 
geconcludeerd dat in de bodem verhogingen van diverse paramaters ten opzichte van de 
achtergrondwaarde worden aangetroffen. 
 
In het grondwater worden verder geen verhogingen ten opzichte van de streefwaarde aangetroffen. 
 
De locatie kan daarom niet meer als onverdacht worden beschouwd, de resultaten van het 
bodemonderzoek geven echter geen aanleiding om een nieuw onderzoek met een gewijzigde 
onderzoeksstrategie uit te voeren. 
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Verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde, respectievelijk de streefwaarde worden vaker 
aangetroffen tijdens bodemonderzoeken en geven geen bezwaar voor het geplande gebruik van de 
locatie. Op basis van dit bodemonderzoek zijn er geen belemmeringen met betrekking tot de geplande 
nieuwbouw. 
 
Conclusie 
Het aspect bodemgeschiktheid vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van de woning aan het 
Julialaantje. 

4.7 Flora en fauna 
 
Kader 

Soortenbescherming 
De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen 
en amfibieën. Van deze soortgroepen zijn alleen huismuis, bruine en zwarte rat niet beschermd. Van 
de vissen, ongewervelde dieren (zoals vlinders, libellen en sprinkhanen) en planten zijn alleen de in 
de wet genoemde soorten beschermd. 
 
De Ffw gaat uit van het ‘nee, tenzij’-principe. Dit betekent dat alleen onder bepaalde (zeer stringente) 
voorwaarden een inbreuk mag worden gemaakt op de bescherming van soorten en hun leefomgeving. 
Daarnaast beschermt de wet niet alleen soorten in het algemeen, maar ook individuen van soorten. 
 
Voor ruimtelijke ingrepen die resulteren in overtreding van één of meer artikelen van de Ffw moet 
ontheffing worden aangevraagd. Voor een aantal soorten geldt daarenboven het beschermingsregime 
van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor werkzaamheden die uit een bestemmingsplan / 
ruimtelijke onderbouwing voortvloeien dient voor de start van die werkzaamheden ontheffing te 
worden aangevraagd indien beschermde soorten voorkomen. Bij de vaststelling van het plan / de 
ruimtelijke onderbouwing dient duidelijk te zijn of en in hoeverre een ontheffing kan worden verkregen. 
 
De wettelijk beschermde soorten zijn ingedeeld in de volgende vier categorieën. 
1. Meer algemene soorten (tabel 1 Ffw): voor deze soorten is een algemene vrijstellingsregeling 

van kracht in geval van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 
2. Andere, niet algemeen voorkomende soorten (tabel 2 Ffw), met uitzondering van beschermde 

inheemse vogels: ontheffing is alleen mogelijk indien geen afbreuk wordt gedaan aan de 
gunstige staat van instandhouding van de soort. Er is echter geen ontheffing nodig indien 
gewerkt wordt volgens een gedragscode. Deze code dient door een sector of ondernemer zelf 
opgesteld te worden en dient vervolgens goedgekeurd te zijn door het verantwoordelijke 
ministerie. 

3. Strikt beschermde soorten (tabel 3 Ffw): voor deze soorten dient in geval van ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling ontheffing te worden aangevraagd van de Ffw. Ontheffing wordt 
alleen verleend indien er geen alternatief is en geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige 
staat van instandhouding van de soort. Voor soorten in tabel 3 die ook op Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn (Hrl) voorkomen, wordt ontheffing echter alleen nog maar verleend indien er 
daarnaast sprake is van één van de volgende belangen: 
b. de bescherming van flora en fauna; 
d. de volksgezondheid of openbare veiligheid; 
e. dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 
Dit is het gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (ABRS) in januari 20091. 
 

4. Beschermde inheemse vogels: deze vallen onder de Europese Vogelrichtlijn (Vrl). Ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling en dwingende redenen van groot openbaar belang zijn volgens 
rechtspraak van de ABRS geen reden om ontheffing te verlenen2. Ontheffing is uitsluitend 
toegestaan op basis van de ontheffingsgronden die in de Vrl zijn genoemd. Overigens is het, 

                                                
1 Zie ABRS 21 januari 2009, zaak nr. 200802863/1 
2 Zie ABRS 13 mei 2009, zaak nr.  200802624/1 
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indien geen ontheffing nodig is, volgens de huidige interpretatie van de wet wel verplicht 
rekening te houden met het broedseizoen van vogels. Voor sommige vogelsoorten met vaste 
verblijfplaatsen geldt dat deze vaste verblijfplaatsen en het essentiële leefgebied jaarrond 
beschermd zijn. 

 
Indien voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van soorten van tabel 2 Ffw en/of tabel 3 Ffw 
niet (kunnen) worden ontzien, geldt dat het niet nodig is ontheffing aan te vragen als: 
• de functionaliteit van de voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen gegarandeerd wordt (het 

beschadigen en vernielen wordt voorkomen door maatregelen of er zijn voldoende alternatieven), 
en: 

• de voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen binnen of buiten het plangebied niet verstoord 
worden. 

Hetzelfde geldt voor de bestaande voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaats van vogels, met als 
extra toets dat aangetoond moet worden dat verstoring niet van wezenlijke invloed is op de populatie. 
 
Overigens geldt voor alle in het wild levende planten- en diersoorten de zogenaamde zorgplicht (ook 
bekend als de algemene zorgplicht uit artikel 2 Ffw). Dit houdt in dat ‘voldoende zorg’ in acht moet 
worden genomen voor alle planten en dieren en hun leefomgeving. Concreet betekent dit dat bij 
ruimtelijke ontwikkeling gezorgd moet worden dat dieren niet gedood worden en dat planten verplant 
worden. Ook dient gelet te worden op bijvoorbeeld de voortplantingsperiode van amfibieën en de 
zoogperiode van zoogdieren. 
 

Gebiedsbescherming 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te 
leggen natuurgebieden (de voormalige Ecologische Hoofdstructuur / EHS). Het netwerk moet 
natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Het doel van het 
NNN is de instandhouding en ontwikkeling van natuurgebieden om daarmee een groot aantal soorten 
en ecosystemen te laten voortbestaan. Vanaf 2014 zijn de provincies het eerste verantwoordelijke 
bevoegde gezag voor het NNN (daarvoor was dat de rijksoverheid.) 
 
Bescherming van (natuur)gebieden heeft daarnaast ook plaats middels de Natuurbeschermingswet 
1998 (Nbw). Daaronder vallen de volgende typen gebieden: 
• Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden); 
• Beschermde natuurmonumenten; 
• Wetlands. 
 
Voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen beschermde natuurgebieden, en tevens voor ontwikkelingen 
buiten beschermde natuurgebieden die van invloed kunnen zijn op beschermde natuurgebieden, 
gelden (strenge) restricties. Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde 
natuur geldt een vergunningplicht. 
 
Onderzoek 

Ecologische Hoofdstructuur  
De locatie is niet gelegen op gronden die zijn aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
Daardoor gaat er geen oppervlakte aan EHS-gebied verloren. Toetsing aan de wet- en regelgeving 
omtrent de EHS is zodoende niet nodig. 

Natura 2000-gebieden 
Op ongeveer 6 kilometer van de locatie is het (stikstofgevoelige) Natura 2000-gebied Meijendel & 
Berkheide aanwezig. Gelet op de aard van de ontwikkeling en de ontsluiting daarvan (niet direct langs 
een Natura 2000-gebied) wordt aangenomen dat de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied niet 
hoger is dan 1 mol per hectare per jaar. Om die reden wordt er geen verstoring op voor habitats of 
habitats van soorten verwacht. Een onderzoek op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 is 
zodoende niet benodigd.  
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Soortenbescherming 
De kans bestaat dat in het plangebied beschermde planten- en / of diersoorten voorkomen. De 
bescherming van plant- en diersoorten is geregeld in de Flora- en faunawet (Ffw).  
Voor de realisatie van de nieuwe woning wordt geen bestaande bebouwing gesloopt, worden geen 
bomen gekapt of sloten gedempt. Het perceel bestaat nu alleen uit gras en wordt regelmatig gemaaid 
en onderhouden. Door het regelmatig maaien kan er geconcludeerd worden dat er zich geen 
beschermde dier- en plantensoorten zullen vestigen 
 
Conclusie 
Het aspect flora en fauna vormt geen belemmering voor de voorgenomen bouw van de woning aan 
het Julialaantje. 
 

4.8 Overige belemmeringen 
Naast de hiervoor beschreven milieuaspecten kunnen er nog andere belemmeringen in of nabij het 
projectgebied aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op de planvorming, zoals straalpaden, 
planologisch relevante kabels en leidingen (zoals waterleidingen of rioleringsleidingen), 
beschermingszones en dergelijke. In de directe nabijheid van het projectgebied zijn geen relevante 
kabels of leidingen aanwezig. Ook zijn er geen beschermingszones opgenomen. 
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5. Water 
5.1 Beleidskader 

 
Hoogheemraadschap van Delfland 
Delfland investeert de komende jaren in het vergroten van de veiligheid, het verbeteren van de 
waterkwaliteit, het tegengaan van wateroverlast en het optimaliseren van de zuivering van afvalwater. 
De ontwikkelingen in de waterwereld volgen elkaar in hoog tempo op en vragen om het maken van 
keuzes. Klimaatverandering, zeespiegelstijging verzilting en nieuwe wetten en regels gaan het 
waterbeheer de komende decennia ingrijpend veranderen. Bovendien dwingen de complexiteit van 
het gebied en de omvang van de noodzakelijke investeringen tot het stellen van prioriteiten. Delfland 
spreidt daarom de maatregelen in de tijd, zodat het tempo aansluit bij de mogelijkheden van de 
organisatie en het gebied.  
 
Het hoogheemraadschap hanteert in nieuw te ontwikkelen stedelijke gebieden het standstill-beginsel, 
waarbij getoetst wordt aan de provinciale normen voor wateroverlast.  
 
Waterbeheerplan 2010-2015 ‘Keuzes maken en kansen benutten’ 
In het Waterbeheerplan 2010-2015 beschrijft het Hoogheemraadschap van Delfland de strategische 
keuzes, de doelen voor het waterbeheer en de financiële consequenties daarvan. De complexiteit van 
het gebied en de omvang van de noodzakelijke investeringen dwingen tot het stellen van prioriteiten. 
Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat het beheer en onderhoud van het watersysteem 
optimaliseren en zal daarbij flink investeren in waterkwaliteit, waterkeringen en het voorkomen van 
wateroverlast en watertekort. Voor de zuiveringstechnische infrastructuur ligt de nadruk op beheren, 
onderhouden en optimaliseren. 
 
Ten slotte is in 2012 de nieuwe Handreiking Watertoets vastgesteld. De nieuwe handreiking biedt 
gemeenten, adviesbureaus en projectontwikkelaars handvatten voor de invulling van proces en 
inhoud van de watertoets voor ruimtelijke plannen op gemeentelijk niveau. De handreiking bestaat uit 
een procesdeel en een inhoudelijk deel. In het procesdeel wordt ingegaan op het watertoetsproces 
voor ruimtelijke planvorming. Het inhoudelijk deel bevat de vertaling van het actuele beleid van 
Delfland in ruimtelijke zin. 

5.2 Watertoets 
 
Huidige situatie 
 
Watersysteem 
Het projectgebied is gelegen binnen de Noordpolder van Rijswijk. De totale oppervlakte van de 
Noordpolder is ongeveer 459 hectare, waarvan 110 ha (de zgn. Landgoederenzone) binnen de 
gemeente Rijswijk ligt. De Landgoederenzone is hoger gelegen dan het hoog stedelijke deel van Den 
Haag. De maaiveldhoogte in de Landgoederenzone varieert sterk. Het overgrote deel van de 
Noordpolder is waterhuishoudkundig gezien één peilgebied, met zowel in de winter als in de zomer 
een streefpeil van NAP -1,30 meter. In de Landgoederenzone zijn meerdere peilgebieden met een 
verschillend waterpeil. Peilbeheersing vindt plaats met behulp van twee gemalen. Aan de oostzijde 
van de Noordpolder (bij de Haagvliet) bevindt zich nabij de vroegere Laakmolen een elektrisch gemaal 
(max. capaciteit 26,6 m3 /min) en langs de Broeksloot staat ter hoogte van de spoorlijn het gemaal 
Julialaantje (max. capaciteit 13,3 m3 /min). Beide gemalen lozen op de Delflands boezem, waarvan 
het streefpeil ligt op NAP -0,42 meter. 
 
In het plangebied zijn geen watergangen of andere oppervlaktewateren aanwezig, net naast het 
plangebied is een duiker gelegen die niet meer in gebruik is. Deze duiker ligt op een minimale diepte 
van 0,20 meter, zie onderstaande afbeelding voor situering van de duiker.   
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Afbeelding 5.1: uitsnede Legger Wateren Hoogheemraadschap van Delfland. 
 
Waterkwaliteit 
Voor wat betreft de fysisch-chemische waterkwaliteit in het Rijswijkse deel van de Noordpolder is het 
beeld als volgt: 1. het totaal-stikstof gehalte ligt in de buurt van de MTR norm van 2.2 mg/l (zie 
afbeelding 8). 2. het totaal-fosfaat gehalte is hoog en duidt op zeer voedselrijk (cq. hypertroof) water. 
Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door afgevallen blad en de relatief grote baggerlaag in de 
watergangen en inlaat van water uit de boezem. 3. het zuurstofgehalte ligt rond het minimumgehalte 
van 5 mg/l. Periodiek in de zomer kunnen lage zuurstofgehaltes optreden als gevolg van algenbloei en 
hoge temperatuur van het water. De biologische waterkwaliteit is overwegend voldoende en in het 
plangebied zijn geen KRW-waterlichamen aanwezig.  
 
Afvalwaterketen en riolering  
Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het uitgangspunt dat de waterhuishoudkundige situatie niet mag 
verslechteren. Dit betekent bijvoorbeeld dat de waterhuishouding kan worden verbeterd door het 
afkoppelen van schoon verhard oppervlak. Hiermee wordt voorkomen dat schoon hemelwater wordt 
afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit betekent ook dat toename van het verharde 
oppervlak en/of dempingen binnen het gebied moeten worden gecompenseerd. Ook combinaties met 
andere functies zoals groen en recreatie liggen voor de hand. Door de aanleg van natuurvriendelijke 
en ecologische oevers wordt bijvoorbeeld meer waterberging gerealiseerd. Daarnaast is het van 
belang om bij eventuele ontwikkeling diffuse verontreinigingen te voorkomen door het gebruik van 
duurzame, niet-uitloogbare materialen (geen zink, lood, koper en PAK's-houdende materialen), zowel 
gedurende de bouw- als de gebruiksfase. 
 
Bij het ontwerp van de rioolstelsels van de woonwijken en bedrijfsterreinen wordt uitgegaan van een 
gescheiden rioolstelsel. Waar nodig wordt een verbeterd gescheiden stelsel toegepast. Bij het ontwerp 
van de woonwijken en bedrijfsterreinen wordt het verhard oppervlak zoveel mogelijk beperkt. 
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Toekomstige situatie  
 
Waterkwantiteit 
De initiatiefnemer is voornemens het braakliggende (onverharde) terrein te transformeren tot een 
woning. Omdat het projectgebied in de huidige situatie geheel onverhard is en deze situatie in de 
toekomst bebouwd gaat worden, zal de verharding toenemen en dus het waterbergende vermogen 
afnemen.  
 
Het beleid van het Hoogheemraadschap Delfland gaat uit van ‘’stand-still’’, alle verslechtering moet 
worden gecompenseerd. Voor kleine bouwplannen tot ten hoogste 100 m2 vierkante meter verhard 
oppervlak hanteert het Hoogheemraadschap het uitgangspunt dat er geen extra waterberging hoeft te 
worden aangelegd.  
Het oppervlakte (footprint) van de nieuwe woning is 97m2, dit past binnen het bovengenoemde 
uitgangspunt. Extra waterberging is derhalve niet nodig.  
 
Na overleg met het Hoogheemraadschap Delfland is afgesproken dat er in de vergunning een 
voorwaarde wordt opgenomen. De voorwaarde stelt dat, wanneer het verhard oppervlak in de 
toekomst meer dan 100m2  bedraagt er  als nog extra waterberging gerealiseerd moet worden.  
 
‘’Wij vinden het van belang om een borging te hebben dat het perceel niet wordt verhard. Anders zou 
–in theorie- het perceel alsnog verhard kunnen worden na het verlenen van de omgevingsvergunning. 
Zonder watercompensatie kan dit leiden tot een groter risico op wateroverlast in het gebied.’’ 
 
 
Waterkwaliteit 
De waterkwaliteit van het afstromend hemelwater van het plangebied zal in beperkte mate van invloed 
zijn op de oppervlaktewaterkwaliteit. In het projectgebied vinden geen activiteiten plaats die schadelijk 
kunnen zijn voor de oppervlaktewaterkwaliteit en het afstromend water van schone dakverhardingen 
zal naar verwachting een positief effect op de oppervlaktewaterkwaliteit hebben. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
Het projectgebied ligt buiten de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering. Derhalve 
gelden er vanuit de waterveiligheid geen belemmeringen voor het voorliggende bouwplan. 
 
Afvalwaterketen en riolering 
Het huishoudelijk afvalwater en het hemelwater dient tot de perceelsgrens gescheiden te worden 
afgevoerd. Het projectgebied wordt aangesloten op een bestaande (verbeterd) gescheiden 
rioleringsstelsel. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de AWZI Harnaschpolder. Voorzover bekend 
zijn er geen problemen met de capaciteit van het riool. 
 
Conclusie 
Het aspect water vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
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6. Archeologie en cultuurhistorie 
6.1  Archeologie 

Op grond van de Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) is het verplicht om in het proces 
van ruimtelijke ordening tijdig rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische 
waarden. De gemeentelijke archeologische waarden- en beleidskaart heeft twee niveaus 
(kaartbladen) op basis van de ouderdom en diepteligging in de bodem. De bewoningsresten uit de 
Neolithicum, Brons- en IJzertijd liggen in een groot deel van Rijswijk op een diepte van meer dan 1,5-2 
meter beneden maaiveld. De bewoningsresten uit de Romeinse tijd en jonger liggen in heel Rijswijk op 
een diepte vanaf de onderzijde van de bouwvoor. De dikte van de bouwvoor verschilt in Rijswijk echter 
per gebied. 
 
Op het kaartblad Neolithicum, Brons- en IJzertijd heeft het plangebied de status ‘Lage verwachting 
Neolithicum, Middelhoge Verwachting Brons- en IJzertijd’. Dat betekent dat bij planontwikkelingen die 
dieper reiken dan 2 m – NAP Bureau Monumentenzorg en Archeologie om advies gevraagd moet 
worden. 
 
Op het kaartblad Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd heeft het plangebied de status 
‘Middelhoge verwachting Romeinse tijd en Hoge Verwachting Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd. Het 
beleid is het betrekken van het gemeentelijk taakveld Archeologie bij de ontwikkeling van plannen. De 
eisen voor (voor)onderzoek worden per situatie bekeken. Er geldt een vrijstelling voor 
werkzaamheden tot een diepte van 50 cm beneden maaiveld.  
 
Het plangebied heeft in de huidige beheersverordening een archeoligsche verwachtingswaarde, de 
voorschriften geven aan dat bij bodemingrepen dieper dan 0,50 meter beneden maaiveld een 
archeologsich onderzoek vereist is.  
 
Conclusie 
Aangezien er onder de woning zich geen kelder bevindt en er dus niet dieper dan 0.50 meter wordt 
gegraven is er voor het bouwen van de woning geen verder archeologisch onderzoek benodigd. 

6.2  Cultuurhistorie 
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening is het verplicht om in het proces van ruimtelijke ordening 
tijdig rekening te houden met de aanwezige cultuurhistorische waarden. In de gemeentelijke Nota 
Cultureel Erfgoed zijn diverse gebieden / structureren beschreven die vanuit het oogpunt van 
cultuurhistorie waardevol zijn: de landgoederenzone, de historische dorpskern, de Vlietzone, de 
historische verkaveling (o.a. de Hoekpolder), de gebieden die tussen 1850-1900 zijn uitgebreid, de 
gebieden die tussen 1900-1940 zijn uitgebreid, de gebieden die tussen 1945-1960 zijn uitgebreid, 
historische landwegen en historische waterwegen. 
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7. Mobiliteit 
7.1  Verkeer 

Om inzicht te bieden in de mate van verkeerstoename als gevolg van de ontwikkeling die met deze 
ruimtelijke onderbouwing wordt gefaciliteerd, moet de verkeersaantrekkende werking worden bepaald. 
Daarvoor is gebruik gemaakt van de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’. 
Voor het berekenen van de verkeersgeneratie wordt uitgegaan van een gemiddelde weekdag.  
 
Het verkeer wordt ontsloten via het Julialaantje op de Burgemeester Elsenlaan.  
 
De realisatie van één woning leidt niet tot een significante toename op het Julialaantje en de 
Burgemeester Elsenlaan.  

7.2  Parkeren 
Ter waarborging van voldoende parkeervoorzieningen wordt bij nieuwbouwprojecten door de 
gemeente de parkeerbehoefte vastgesteld aan de hand van de Nota Parkeernormen. Ervan uitgaande 
dat de woning in het duurdere koopsegment valt binnen bestaand stedelijk gebied wordt er een 
parkeernorm van 1,8 gehanteerd waarvan 0,3 in het openbare gebied. Parkeerplaatsen worden in 
beginsel aangelegd op eigen terrein.  
 

 
Afbeelding 7.1: Parkeernormen uit de Nota Parkeernormen van de gemeente Rijswijk. 
 
 
Parkeren op eigen terrein is niet wenselijk en fysiek moeilijk inpasbaar, omdat  de voorgevel van de 
woning uit stedenbouwkundig oogpunt wordt uitgelijnd met de naastliggende woningen (zie paragraaf 
3.2). Hierdoor is het wenselijk nieuwe parkeerplekken in het openbare gebied te realiseren. Het 
gemeentelijke parkeernormen beleid bied hier ook de mogelijkheid toe, mits de parkeerdruk in de 
omgeving niet toeneemt tot meer dan 85%. Wel moet in dat geval het college toestemming verlenen 
om af te wijken van de eis om parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren. Aan het begin van het 
Julialaantje en langs de straat zelf kan geparkeerd worden. Uit een telling die gedaan is tijdens het 
gemeentelijke parkeeronderzoek uit 2015 is gebleken dat de parkeerdruk in de omgeving lager is dan 
85% en ook na de ontwikkeling van de nieuwe woningen onder deze grens zal blijven. Er is dus 
voldoende grond om het college toestemming te vragen om af te wijken van de eis de parkeerplaatsen 
op eigen terrein te realiseren. 
 
De resultaten van het parkeeronderzoek uit 2015 zijn: 
Parkeercapaciteit Julialaantje:               18 parkeerplaatsen 
Parkeerintensiteit & parkeerdruk:           12 parkeerplaatsen (67%) 
Parkeerintensiteit & druk nieuw:             14 parkeerplaatsen (78%) 
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8. Uitvoerbaarheid 
8.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De voorliggende ontwikkeling voorziet in de bouw van een woning op een braakliggend terrein. Gelet 
op de huidige situatie (braakliggend terrein) mag worden aangenomen dat er geen bezwaren bestaan 
tegen het realiseren van een woning op deze locatie. Niettemin wordt in het kader van de uitgebreide 
Wabo-procedure de mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen. De ontwerp-
omgevingsvergunning wordt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. 

8.2  Financiële uitvoerbaarheid 
Bij de voorbereiding van een ruimtelijk besluit dient op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) minimaal inzicht te worden gegeven in de economische uitvoerbaarheid van 
het plan. Tevens is met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening de verplichting ontstaan 
om, indien sprake is van ontwikkelingen waarvoor de gemeente redelijkerwijs kosten moet maken, 
bijvoorbeeld voor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, en de plankosten, deze moeten 
kunnen worden verhaald op de initiatiefnemer c.q. ontwikkelaar. Gelet op het voorgaande wordt in het 
kader van de voorgenomen ontwikkeling een privaatrechtelijke overeenkomst (anterieure 
overeenkomst) gesloten tussen de gemeente en de initiatiefnemer, waarin onder andere het 
kostenverhaal is verzekerd. Daarmee wordt het voorliggende initiatief financieel uitvoerbaar geacht. 

8.3  Vooroverleg 
Het bevoegd gezag dient bij de voorbereiding van een ruimtelijk besluit overleg te plegen met diverse 
betrokken instanties. In dit kader is de ruimtelijke onderbouwing voor advies toegezonden aan diverse 
overleginstanties, waaronder het Hoogheemraadschap van Delfland, de Veiligheidsregio Haaglanden 
en de provincie Zuid-Holland. De ontvangen overlegreacties worden samengevat en beantwoord en 
als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. 
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9. Besluitvlak 
Zie volgende pagina. 
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