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Geachte heer Keus, 

 

Op 16 maart ontvingen wij van burgemeester en wethouders een reactie op onze brief aan u, van 18 

december vorig jaar. Antwoord op de vragen uit deze brief was voor ons voorwaarde om door te kunnen gaan 

met het participatieproces. Wij vroegen onder andere om een expliciet statement van het Programmabureau 

(PB) om zich vanaf nu aan zijn woord te houden en het ons gevraagde vertrouwen op geen enkele wijze meer 

te schenden. 

Tot onze ontsteltenis wordt dit niet gedaan. Sterker nog, u zegt zich “absoluut niet te herkennen” in de 

aangetoonde feiten dat de Werkgroep Pasgeld “aan het lijntje gehouden wordt, niet serieus genomen en 

genegeerd wordt”. Let wel: een reactie waarop wij drie (!) maanden en naar voortdurende toezeggingen 

hebben moeten wachten. Ons werd gevraagd geduld te betrachten en tóch mee te blijven helpen om vorm te 

geven aan het proces.  

Ondanks het lange wachten op reactie hebben wij gemeend als werkgroep de communicatie met Urban Sync, 

de door u aangestelde procesbegeleider, voor te zetten. Op dit moment moeten we constateren dat: 

• Uw antwoord op de brief zeer onbevredigend is; met name door het ontbreken van een statement van 

vertrouwen en door het niet-herkennen van uw onjuiste handelen voelen wij ons niet gehoord. 

• Maar een zeer klein deel van onze input is meegenomen in inhoud en doelstelling van het komende 

participatie-traject.  Sommige bewoordingen zijn (deels) overgenomen; De meeste onderwerpen zijn als 

voldongen feit geponeerd. Een groot aantal zaken zijn wel toegezegd, maar vinden we niet terug in de ons 

toegestuurde documenten. 

De inrichting van Pasgeld bepaalt de leefbare toekomst van Rijswijk. De werkgroep Pasgeld neemt haar 

verantwoordelijkheid serieus en zal, ondanks bovenstaande constateringen, meedoen in het 

participatieproces. 

 

Wel willen wij de volgende kaders weergeven en daarmee expliciet maken wat ons mondeling is toegezegd: 

• We werken samen aan een nieuw schetsboek: een volwaardig nieuw plan waar ALLE factoren worden 

meegenomen die een toekomstig Pasgeld raken (zie hiervoor onder andere onze brief van 26 november, 

zie bijlage). Integraal betekent dat naast de vele andere factoren als klimaat, ecologie etcetera, zowel het 

héle Pasgeldgebied alsook de druk op, en eisen aan Pasgeld van de verdergaande verstedelijking aan de 

randen en binnen Rijswijk zelf wordt meegenomen. 

Noot 1 : De enorme groeiambitie van Rijswijk, zeker in de aan Pasgeld aanpalende gebieden als Parkrijk, 

Bogaard en Havenkwartier (men spreekt letterlijk van Pasgeld als “overloopgroen”) dwingt ons om het 

belang Pasgeld veel breder te beschouwen dan binnen de door u in de brief afgedwongen planbegrenzing. 

Noot 2: de termen Schetsboek, Masterplan, Voorlopige Omgevingsvisie, of Concept Omgevingsvisie zijn 

binnen dit kader als uitwisselbaar te beschouwen. 

 



• Nadrukkelijk zal, zoals meerdere malen is toegezegd, ook de nul-woningen variant worden meegenomen 

als serieus alternatief. Er is ons toegezegd dat daarvoor géén blokkades zijn. Indien bepaalde alternatieven 

lastig zijn omdat daar vertrouwelijke/beperkende afspraken over zijn gemaakt wordt daar helder en 

inhoudelijk met ons over gecommuniceerd (eventueel in vertrouwen).  

• Voor wat betreft dat laatste: Ook voor Pasgeld-Oost gaan wij er onvoorwaardelijk van uit dat de nul-

woningenoptie een zeer serieuze mogelijkheid is. 

• Het tijdsbestek waarin het proces plaatsvindt zal uitgerekt worden tot ruim ná de zomer. Dit om 

overbelasting van werkzaamheden voor de niet-professionele participanten te voorkomen. Nadrukkelijk 

vindt er géén tussentijdse oplevering plaats. 

• De werkgroep krijgt, naast de ontwikkelaars, een gelijkwaardige plek aan tafel. 

• Er komt volledige transparantie: in natuurwaarden, en over compensatie en verbetering van de natuur. 

Onder andere hoe om te gaan met volwassen bomen die worden gekapt, wat natuurvriendelijke aanleg is 

en welke gevolgen dat heeft op bestaande Flora en Fauna, hoe natuurwaardecompensatie exact 

plaatsvindt en hoe dit past in de groenvisie van de gemeente (onder andere m.b.t. bomen en open groene 

ruimte naar ratio van het (toenemende) aantal inwoners). Elke mogelijke ontwikkeling zal worden 

getoetst aan de actuele bevindingen t.a.v. milieuruimte. Aantoonbare versterking van de biodiversiteit is 

een voorwaarde om blijvend deel te nemen aan het participatieproces.  

• Verdere ontwikkeling t.b.v. bouwen of infrastructuur zal niet op de feiten vooruitlopen zoals dit 

aantoonbaar is gebeurd in Pasgeld-West: door voorbelasten is extra wateroverlast ontstaan en is 

archeologische en ecologische evaluatie niet meer mogelijk. 

• Bij de berekening van de maatschappelijke kosten-baten wordt onze input meegenomen. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor het meewegen van toekomstige kosten v.w.b. infrastructuur, voorzieningen, 

klimaatadaptie etcetera. Mogelijke maatschappelijke baten van buiten het Pasgeld-gebied worden 

nadrukkelijk meegenomen. 

• Er vindt aansluiting plaats aan concrete andere initiatieven zoals Provinciale Vlietzone, ecologische 

verbindingszones (Waterschap) etcetera. 

• Pasgeld zal (ook) beschouwd worden vanuit een (historische) landschap architectonische visie, een 

herinrichtingsvisie, in eerste instantie, los van additionele huizenbouw.   

• Er wordt actief gezocht naar fondsen en financieringsmogelijkheden om de natuurwaarden van Pasgeld 

verder te versterken en alternatieve (niet bebouwde) invulling mogelijk te maken. 

 

Tot slot. 

Rijswijk staat aan de vooravond van belangrijke beslissingen. In het verleden heeft zij lef en visie getoond. Die 

kans doet zich nu wéér voor. Door Pasgeld te versterken als open groen-blauwe klimaat-adaptieve buffer in 

plaats van te verdichten in een van niets te onderscheiden verstedelijkt gebied, kiest Rijswijk voor het niet 

blindelings volgen van anderen, maar voor daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen: 

voor een Rijswijk waar álle bewoners nu, straks én in de toekomst trots op mogen zijn. 

Wij moedigen u aan om deze kans met beide handen aan te grijpen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Werkgroep Pasgeld, 

 

 

Peter Witteman, Ernst Hoyer, Marinus Jansen, Kick Kraan 

Cc: raadsleden, B&W, Natuurlijk Delfland 

Bijlage: Onze brief van 26 november 2020: Trots op het Rijswijk van morgen. 


