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Amendement

De Road van de gemeente Oegstgeest, in vergodering bijeen op 28 mei 2019:

kennis genomen hebbende van:
¡ Het raadsvoorstel: Vaststellen Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten (Z/tSl1.l85ït/245722),

met de bijlagen la t/m 1f en de bijlagen 2 en 3.

constaterende dat:
¡ Het raadsvoorstel op 9 mei 2019 in de Commissie Ruimte werd voorgesteld voor bespreking in de

besluitvormende raadsvergadering van dinsdag 28 mei 2019;
¡ ln deze commissievergadering op 9 mei 2019 door meerdere fracties op een aantal punten kanttekeningen en

suggesties voor verbetering werden gedaan;

Besluit:
het raadsvoorstel in zijn geheel te wijzigen door het hieronder als Deel A genoemde te vervangen door het daarop
volgende Deel B:

Deel A: Voorstel / besluit

De Noto von Uitgangspunten Wilhelminopark en Geesten vast te stellen, waarin de volgende belangrijkste punten
zijn opgenomen:

- De ondergrond en het londschop vormen de belangrijkste woarden van de plangebieden Endegeest en
Overgeest, behoud en waar mogetijk uitbreiding von deze kwoliteiten stoot voorop.

- Veronderingen in bebouwing en gebruik hoeven geen bedreiging of een risico te vormen voor de bestaonde
kwaliteiten.

- Bebouwingsmogeliikheden in Endegeest op grond van het vigerende bestemmingsplon, kunnen qua locatie en
omvang mogelijk beter op ondere plekken worden gereoliseerd.

- (Auto)mobiliteit heeft een sturende rol voor wot betreft de ontwikketingsmogelijkheden, opdot de
automobiliteit op het omringende wegennet beheersboar blijft.

- Een eenduidige inrichting van wegen en wondelroutes kan bijdragen aan de samenhang tussen de gebieden.
- Bebouwing Endegeest: kwantitatief vertrekpunt is het bestoand bebouwd oppervlok hanteren inctusief de

uitbreidingsmogeliikheden en reserveringen volgens het vigerende bestemmingsplan (12% ). ln de op te stellen
gebiedsvisie zal dit percentage zonodig bijgesteld worden wonneer de exacte progrommatische invulling
duidelijk is.

- Bebouwing Overgeest: oanhelen park Rhijngeest en versterken vrije ligging gemeentehuis, behoud
slagenlondschap (smalle stroken) en herstel woterstructuur. Bebouwing in slogenlondschop mogetijk
intensiever, dan in parklandschap.
Progrømma Endegeest: campusfuncties als aanvulling op Bio Science Park en huidige gezondheidszorg. Een
mindcampus met ondersteunende faciliteiten die het Bio Science Pork versterken en ruimte voor
onderwiisfociliteiten (bijvoorbeeld internationale school en bijzonder onderwijs).

- Programma Overgeest: woningbouw voor verschillende doelgroepen, woaronder doorstromers sociole huur,
starters, studenten (PhD, ouderen en specifieke woonvormen), mede ter versterking von programma in
Endegeest.

te vervangen door:
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Deel B: Voorstel / besluit
Het geamendeerde raodsvoorste! (dus met Deel B in ploats von Deel A) vost te stellen als 'Nota van LJitgangspunten'

Deze Nota van lJitgangspunten Wilhelminapark en Geesten vost te stellen en daorbii de verdere uitleg en

argumenter¡ng uit het gedetoilleerde document Wilhelminopork en Geesten ter kennisneming te accepteren.

Voor het gehele plangebied:
- Deze Noto van Uitgangspunten wordt uitgewerkt in één geïntegreerde gebiedsvisie voor het gehele huidige

bestemmingsgebied Withelminopark en Geesten die de versterking von samenhang von de gebieden

nostreeft.
- Door de voststelling von deze Noto van lJitgonspunten (het geamendeerde Roadsvoorstel) wordt geen

uitspraak gedoan over het door het college bij de stukken gevoegde Noto von Uitgangspunten

Withetminapark en Geesten (bijlage 7o), noch over het door het college vostgestelde ambitiedocument

Endegeest (20-06-2017) en de concept gebiedsvisie Overgeest (19-02-2018) (biilagen 7b en 7c bii het

raodsvoostel).
- De ondergrond en het londschap vormen de belangrijkste waorden von de plongebieden

Endegeest en Overgeest waarb| behoud en woor mogelijk verbetering vøn deze kwoliteiten leidend ziin en dus

voorop stoon.
- Eventuele veranderingen in bebouwing en gebruik zullen geen bedreiging of een risico vormen voor de

bestaande kwoliteiten en possen binnen de voorwaarden/beperkingen díe door koders ols het Riiksbeschermd

Dorpsgezicht, de Provinciale erfgoedtijn Iondgoederenzone Zuid-Holland en het Natuurnetwerk Nederland

worden gesteld.

- Behoud en versterking van het groene karokter inclusief daormee somenhangende belongrijke waarden die

ols biodiversiteit en rust.
- (Auto)mobiliteit heeft een limiterende rol voor wot betreft de ontwikkelingsmogeliikheden, opdot de

(auto)mobititeit op het ¡nterne en omringende wegennet beheersboor blijft en niet zal resulteren in een

ove rlost-geve nd e toe n a me von ve rkee rsinte nsite it'
- Een eenduidige inr¡cht¡ng van wegen, f¡ets- en wandelroutes zal biidragen oan de somenhang tussen de

gebieden.

Deelgebied Endegeest
- Programma Endegeest

o De functie von het gebied blijft ongewijzigd, te weten maotschappeliik. Hierbii kan gedacht worden

aan mootschappelijke themo's ols gezondheidszorg, maatschappelijke huisvesting of ondersteun¡ng

op onderwijs en onderzoeksprogramma's in het aangrenzende BioSciencePork.

o Eventuele verandering van functie in Endegeest mog niet resulteren in overlast-gevende toenome van

¡ntens¡te¡t van gebruik van het gebied.

o De bestoande toegankelijkheid is het uitgangspunt.

- Bebouwing Endegeest:

o Kwatitotief vertrekpunt is dat veranderingen aan bestaonde bouw of eventuele invulling van de

bestaonde uitbreidingsmodelijkheden moet bijdragen aon verbetering van de beeldkwaliteit van het

gebied
o Kwont¡totief vertrekpunt is dot het bestoand bebouwd oppervlok gehanteerd wordt, inclusief de vriie

uitbreidingsmogetijkheden en reserveringen volgens het vigerende bestemmingsplan (12%).

o ln de op te stellen gebiedsvisie kan dit percentoge indien nodig bijgesteld worden wonneer de exacte

progrommatische invulling duidelijk is, waarbij niet of ten dele invullen van de

u itbre id i ngsmoge lii kheden de voo rke u r he eft.

o Bebouwingsmogetijkheden in deelgebied Endegeest op grond van het vigerende bestemmingsplan,

kunnen qua locatie en omvang mogetijk beter op andere plekken binnen het bestemmingsgebied

worden gereoliseerd met hondhoving van de huidige verhoudingen tussen bebouwing, groen en

h u id ige ge bru i ksvo rmen'
o Bestoonde waardevolle inrichting wordt in principe behouden'

Deelgebied Overgeest
- Programma Overgeest:

o Wijziging von de huidige functie maotschappelijk noor de functie wonen is mogeliik indien

woningbouw plaats biedt oan verschillende doelgroepen, waaronder midden huur voor doorstromers

vanuit bestaande sociale huur, sociale huur, en koop voor starters, ouderen en specifieke

woonvormen.
- Bebouwing Overgeest:
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o Aanhelen pork Rhijngeest en versterken vrije ligging gemeentehuis.
o Behoud en waor mogelijk herstel slogenlandschop (smotte stroken).
o Herstel waterstructuur.
o Bebouwing aan de kant von het slagenlondschap kan mogetijk intensiever zijn dan in een

parklondschop.

en gaat over tot de orde van de dag.
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