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College van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Oegstgeest 
Postbus 1270 
2340 BG Oegstgeest 

Oegstgeest,   3 juli 2014 

Onderwerp: vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan ‘Oegstgeest aan de Rijn’ 

Geacht College, 

Bij brief van 10 juni 2014 heeft onze vereniging van de gemeente Oegstgeest het bericht gekregen dat het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Oegstgeest aan de Rijn’ gedurende 6 weken ter inzage ligt en dat de Vereniging 
Oud Oegstgeest wordt uitgenodigd om in het kader van de inspraak op dit plan te reageren. Graag geven wij 
hierbij aan uw uitnodiging gevolg. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oegstgeest aan de Rijn’ is de opvolger van het thans vigerende 
bestemmingsplan. Een deel van het gebied is reeds ontwikkeld, een ander deel van de woonwijk aan de Rijn kan 
op grond van het nu voorgenomen beleid ontwikkeld gaan worden. 
 
De Vereniging Oud Oegstgeest (VOO) richt zich niet alleen op cultuurmonumenten en waardevolle ruimtelijke 
ontwerpen in ons dorp, maar heeft ook veel aandacht voor archeologische waarden in gebieden waar dit relevant 
is. Het gebied van Nieuw Rhijngeest heeft de afgelopen jaren veelvuldig onze aandacht voor de archeologie 
gevraagd en ook gekregen. 
 
De Vereniging Oud Oegstgeest wil graag de volgende aandachtspunten aangeven. 
Gedurende de afgelopen jaren is er veel archeologisch onderzoek gedaan en zijn er mooie resultaten zichtbaar 
gemaakt. In het bestemmingsplan is hiervan helaas weinig over te lezen. Is het een optie om deze bevindingen 
van waardevolle vondsten in een bijlage bij het plan te voegen, opdat de lezers van het plan kunnen zien wat er al 
bekend is en voor welke gebieden er zo nodig nog archeologisch onderzoek moet worden gedaan. Het belang van 
ons kansrijke archeologisch gebied wordt op deze wijze breder bekend, wat voor nu en in de toekomst van groot 
belang is. 
 
Op pagina 42 van het voorontwerpbestemmingsplan is (kort) aangegeven dat de bescherming van de archeologie 
met de in het plan gegeven dubbelbestemming is geregeld. Maar in het verlengde daarvan staat dat het College 
van Burgemeester & Wethouders de bevoegdheid heeft om die (dubbel)bestemming te kunnen wijzigen. Los van 
de vraag of het college daartoe zelfstandig bevoegd is (wie is het bevoegd gezag?) vinden wij dit geen goed 
voorstel. De VOO vindt dat een eventuele wijziging van de dubbelbestemming goed onderbouwd moet zijn en dat 
de procedure daarvoor in het plan moet zijn vastgelegd. Wij vinden dat aan een beoogde wijziging een rapportage 
van archeologisch onderzoek ten grondslag moet liggen, en dat met de inhoud hiervan de rijksoverheid, in dit 
geval de Rijksdienst voor Monumentenzorg daarmee moet instemmen. Mogelijk kan de Rijksdienst het gebied 
aanwijzen als archeologisch monument. Hierdoor vindt een inhoudelijke toets door deskundigen plaats. Deze toets 
staat uiteraard los van de verplichte procedure die bij een wijziging behoort, te weten het indienen van 
zienswijzen etc. 
 
Samengevat: 
De VOO stemt in met de gegeven dubbelbestemming voor het aspect archeologie, maar vindt dat het waarborgen 
van deze dubbelbestemming beter geregeld moet zijn. Alleen instemming van het college van Burgemeester en 
Wethouders bij een beoogde wijziging vinden wij absoluut onvoldoende. Deskundig advies van de Rijksdienst voor 
Monumentenzorg is als eerste nodig, en mogelijk zelf een aanwijzing als archeologisch monument, wat betekent 
dat deze dienst altijd zijn licht op bestemmingsveranderingen laat schijnen. En natuurlijk een regulier 
inspraakprogramma bij wijziging van het bestemmingsplan. 

 
Hoogachtend, 
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Bernadette Fortuyn-van Lierop 
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