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Bestemmingsplan W4 

VERZONDEN - 1 FEB. 2013 
bijlage 
betreft 

Geachte leden van de raad, 

Na de commissie ruimte van 22 januari heeft wethouder Wassenaar gesproken met de heer 
de Leur. Tevens is ambtelijk gesproken met G&S Vastgoed en hun advocaat. 
Dit leidt ertoe dat wij het wenselijk achten het bestemmingsplan W4 aanvullend op een 
tweetal punten gewijzigd vast te stellen. Hieronder lichten wij dat nader toe. 

Munnikkenpark. 
Met de heer De Leur is gesproken over de begrenzingen van de woon en de 
tuinbestemmingen rond het Munnikkenpark. Het bestemmingsplan gaat uit van een 
woonbestemming voor het perceel, met uitzondering van de voortuinen, die een 
tuinbestemming hebben. Binnen dit gebied zijn geen zijerven tot tuin bestemd. 
Er zijn echter een drietal percelen waarbij wel degelijk redenen zijn om een gedeelte van het 
zijerf tot tuin te bestemmen. Het betreft hier de percelen Munnikkenpark 8, 15 en Essenpark 

Voor het perceel Munnikkenpark 8 geldt dat het zijerf in een nauw profiel direct aan de straat 
grenst en de mogelijkheid biedt op die grens bijgebouwen op zeer korte afstand voor de 
voorzijde van de woning Munnikkenpark 13 te plaatsen. Dat rechtvaardigt hier het alsnog 
gedeeltelijk bestemmen van het zijerf tot de bestemming tuin. 
Voor de percelen Munnikkenpark 15 en Essenpark 24 geldt dat de zijerven hier direct grenzen 
aan de Munnikkenweg. Deze weg wordt begeleid door een groene structuur, waarbij bij deze 
twee percelen bouwen tot op de weg mogelijk wordt, omdat hier een onderbreking zit in de 
groene structuur. Het is wenselijk de kwaliteit van deze in het groen gelegen weg hier te 
beschermen door bij deze twee percelen een deel van het zijerf tot tuin te bestemmen, om de 
groene structuur van de Munnikkenweg te waarborgen. 
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Het voorstel is dan ook om de bestemming wonen bij deze drie percelen gedeeltelijk om te 
zetten in de bestemming tuin, een en ander zoals met een rode arcering is aangegeven op 
bijgevoegde tekening. 

Elisabethhof 15. 17 en 19. 
De hier in het geding zijnde percelen betreffen voormalige gebouwen van Astellas. De 
bestemming van de percelen in het bestemmingsplan "Elisabethhof' was een (nader uit te 
werken) maatschappelijke bestemming. Aan de bestemming kantoren is destijds goedkeuring 
onthouden. 
Vervolgens is in 1987 met een vrijstelling op basis van het toenmalige artikel 19 WRO een 
vrijstelling en bouwvergunning verleend, op basis waarvan de gebouwen die er nu staan zijn 
gerealiseerd. In die vergunning / vrijstelling is de volgende omschrijving opgenomen: 

1. Industriële en ambachtelijke bedrijven en bedrijven werkzaam in de technische, bestuurlijke 
en administratieve dienstverlening, die niet hinderwetvergunningplichtig zijn; 
2. Industriële en ambachtelijke bedrijven, voor zover deze bedrijven voorkomen in de 
categorieën 1 en 2 van de bij dit plan behorende Staat van Inrichtingen en met uitzondering van 
bedrijven vallende onder het Besluit categorie — A - inrichtingen Wet Geluidhinder (Staatsblad 
1981, nr. 671); 
3. Handelsbedrijven, met uitzondering van detailhandelsbedrijven en handelsbedrijven die ter 
plaatse niet mede activiteiten van opslag, verpakking, reparatie, demonstratie, tentoonstelling, 
dan wel be- of verwerking van goederen uitoefenen; 
4. Bedrijven en instellingen werkzaam op het terrein van het onderzoek, de ontwikkeling en het 
ontwerpen van industriële en niet industriële 
computertechnologie, energiemanagement, technieken van bouwfysica, environmental 
engineering, procestechnologie, communicatietechnologie en grondstoffentechnologie alsmede 
bedrijven en instellingen wier werkterreinen naar aard en invloed op de omgeving daarmee 
gelijk te stellen zijn. 
5. Bedrijven en instellingen werkzaam op het terrein van grafische, architectonische en 
industriële vormgeving; 
6. Maatschappelijke doeleinden, zoals sociaal-culturele, medische, paramedische, educatieve 
en levensbeschouwelijke doeleinden. 

Met de huidige eigenaar is nu discussie ontstaan over de vraag of het bestemmingsplan W4 
de hier geboden mogelijkheden voldoende afdekt. De stelling is dat dit niet gebeurt, met name 
omdat in de hierboven omschreven bestemming in hun optiek zelfstandige kantoren ten 
behoeve van bepaalde functies wel zijn toegestaan, terwijl dit in het bestemmingsplan W4 zal 
worden verboden. Daaraan gekoppeld wordt fors gedreigd met planschade. 

De formuleringen in het bestemmingsplan W4 zijn niet identiek aan de hierboven gegeven 
omschrijving. Dat biedt dus altijd ruimte voor discussie. Om die discussie en daarmee de 
discussie over planschade te voorkomen, wordt voorgesteld om de bestemming in het 
bestemmingsplan W4 te stroomlijnen met de hierboven gegeven omschrijving, door ter 
plaatse van de genoemde percelen een aanduiding toe te voegen aan de bestemming 
bedrijven met een koppeling aan de hierboven gegeven omschrijving. 



Resumerend stellen wij u voor om het bestemmingsplan W4 gewijzigd vast te stellen voor wat 
betreft de percelen Munnikkenpark 8, 15, Essenpark 24 en Elisabethhof 15, 17 en 19. 
Maandag a.s. zullen wij u daartoe een gewijzigd concept besluit doen toekomen. 

Hoogachtend, 
burge 
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