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Onderwerp:                                      
                      

verwerving Rijswijk Zuid, voorstel no. 07-017  

Aan:                                        

Advies van de commissie: 

Portefeuillehouder: 

Produkt (produktnummer): 

Behandeld door (tel. nummer): 

de Raad 

WSO 

wethouder Mateman en wethouder Van Putten 

 

Bert de Jong t 1592 

Samenvatting:  Ontwikkeling van Rijswijk Zuid wordt planmatig ter hand genomen met als 
doelstelling: woningbouwlocatie. Naast planologische aanpak worden nu percelen 
aangekocht teneinde de Rijswijkse doelstelling zoveel mogelijk te kunnen realiseren. 

Conceptbesluit 
(samenvatting)  

1. in te stemmen met het ontwikkelen van een gebiedsvisie en vervolgens 
ontwerpbestemmingsplan Rijswijk Zuid; 

2. ten behoeve van voorstel 2 een voorbereidingskrediet te verlenen ad € 
600.000,-; 

3. vaststellen van bijgaande begrotingswijziging voor al gesloten 
overeenkomsten;  

4. beschikbaar stellen krediet voor nog te realiseren grondaankopen; 
5. er mee in te stemmen dat wij, in afwijking van het bepaalde in artikel 8, lid 4 

van de Financiële Verordening gemeente Rijswijk 2006 en van artikel 169, 
lid 4, van de Gemeentewet, het sluiten van deze overeenkomsten niet vooraf 
aan u voorleggen tenzij: zie voorwaarden 

6. De geheimhouding te bekrachtigen zoals die door ons met toepassing van 
artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet is opgelegd ten aanzien van de in het 
raadsvoorstel genoemde bescheiden welke voor de leden van de raad 
vertrouwelijk ter inzage zijn gelegd 

 
Aanleiding:  Na het opleggen van de WVG op percelen in Sion en ’t Haantje worden 

vervolgstappen genomen ter ontwikkeling van het plangebied 
Eerdere behandeling:  31 jan 2006 herijking Toekomstarrangement Verrassend Veelzijdig Rijswijk 

22 mei 2006 besluit toepassing WVG op percelen in Sion en ‘t Haantje 
Financiële consequenties:  Aangaan van krediet €54.600.000,- 
Formatieve consequenties:  Geen, wel zal op projectbasis capaciteit gevraagd worden vanuit diverse disciplines, 

de kosten hiervan worden gedekt vanuit de grondexploitatie 
Inspraak/ communicatie / 
voorlichting/advies GO/OR 
 

 

Bijlage(n):  geen 
Ter inzage:  Vertrouwelijk uitsluitende voor raadsleden: diverse documenten behorend bij dit 

voorstel  
Toezeggingen in raadsvoorstel  nvt 
Mondelinge toezeggingen  nvt 
Vervolgacties/ vervolgtraject Voorleggen globale visie 3e kwartaal 2007 

voorleggen ontwerpbestemmingsplan, medio april 2008 
periodieke voortgangsrapportage 



Gemeente Rijswijk 
 

 

raadsvoorstel 
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AGENDAPUNT 18 
     
No. 07-017  RIJSWIJK, 20 februari 2007  
     
     
Onderwerp: ontwikkeling Rijswijk Zuid  

verwerving percelen in Sion en ’t Haantje 
 

     
     
    De raad. 
 
 
 
algemeen 
Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de voorgenomen ontwikkeling van het gebied Rijswijk Zuid.  
In dit voorstel wordt aandacht besteed aan zowel procesmatige als strategische aspecten van het 
project Rijswijk Zuid. 
 
 
Inleiding 
In uw vergadering van 31 januari 2006 heeft u de herijking van het Toekomstarrangement 
“Verrassend Veelzijdig Rijswijk” vastgesteld.  
Onderdeel van de herijking van het Toekomstarrangement is de keuze om -op termijn- voor de 
gebieden Sion en ´t Haantje de ontwikkeling tot woongebied na te streven.(Paragraaf 7, onderdeel 
B IV) 
 
Het betreft een gebied van ongeveer 113 ha dat globaal wordt begrensd door de A4, Lange 
Kleiweg, Haantje, Sionsweg en Noordhoornsewetering waarin thans voornamelijk nog agrarische 
bedrijven (glastuinbouw) gevestigd zijn. 
 
In het Regionaal Structuurplan Haaglanden, vastgesteld op 20 februari 2002, is het gebied nog 
aangewezen als glastuinbouwgebied, maar is al opgenomen dat voor dit gebied op termijn 
functiewijziging gewenst is.  
 
Het vigerend bestemmingsplan loopt af per 2010, reden te meer om de planvorming van dit gebied 
ter hand te nemen.  
 
proces 
De in de inleiding geschetste situatie vraagt om een procesmatige aanpak. Deze aanpak kan als 
volgt worden geschetst. 
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Figuur 1 

 
 
 
 
 

Strategie  
 
Citaat uit herijking Toekomstvisie, deel ontwikkeling van Rijswijk Zuid: 
 
Waarom draagt dit bij aan de kwaliteit van Rijswijk? 
Het biedt de mogelijkheid om een nieuw woongebied te realiseren met behoud van bestaande 
waardevolle structuren en mede gericht op de bestaande groengebieden Wilhelminapark, 
Elsenburgerbos en de Zwethzone. 
 
Wat levert het op? 
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Een groot en kwalitatief hoogwaardig woongebied met gebruikmaking en behoud van 
karakteristieke kwaliteiten van het gebied, waar tevens een gedeelte van de wateropgave 
gerealiseerd kan worden. De financiële opbrengst hangt samen met de nog te maken 
programmatische keuzes. 
 
Wat moeten we vervolgens doen? 
Besluiten  Sion en ‘t Haantje te willen ontwikkelen, kwaliteitseisen en randvoorwaarden formuleren, 
plan van aanpak opstellen, stedenbouwkundig plan en grondexploitatie opstellen, deelgebieden 
bepalen 
 
Beleidskader:  
Hoogbouwvisie en Woonvisie 
 
 
Bestuurlijk/planologisch 
Om in Rijswijk Zuid tot woningbouw over te kunnen gaan is een aangepast bestemmingsplan 
nodig. De bestemming woningbouw voor Rijswijk Zuid zal moeten worden vastgelegd in een 
bestemmingsplan dat past in de Regionale Structuurvisie. Daarvoor is afstemming en uiteindelijke 
overeenstemming noodzakelijk binnen Stadsgewest Haaglanden. 
 
Door een heldere, consistente bestuurlijke visie en een goed onderbouwd stedenbouwkundig plan, 
willen wij de Rijswijkse ambitie tot woningbouw realiseren. 
De eerste berekeningen geven aan dat ontwikkeling van dit gebied financieel “alleen haalbaar” is 
met de bestemming woningbouw. 
Op basis van de door de raad vastgestelde herijking van de Toekomstvisie zet het college in op 
woningbouw in Rijswijk Zuid.  
 
Besluitvorming in het kader van de Regionale Structuurvisie wordt verwacht in het 2e kwartaal 
2008. 
 
Ter onderbouwing van de Rijswijkse ambities is het van belang hiervoor een uitgesproken 
ruimtelijke visie te ontwikkelen. Vanuit deze visie kan de planvorming verder gestalte krijgen. 
Voor deze visie-ontwikkeling worden nu stappen ondernomen. Naar verwachting kan een 
dergelijke visie in het 4e kwartaal 2007 ter bespreking aan u worden voorgelegd. 
Nadat de visie is ontwikkeld en uw instemming heeft gekregen zal aansluitend een 
ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld en aan u ter besluitvorming worden voorgelegd. Dit 
ontwerpbestemmingsplan wordt voorzien medio april 2008. 
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Proces 
Wet voorkeursrecht gemeenten  
Teneinde ten behoeve van deze ontwikkeling een stevige gemeentelijke grondpositie mogelijk te 
maken heeft u op 22 mei 2006, op ons voorstel van 28 maart 2006, besloten om gronden in het 
gebied Sion en ’t Haantje aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de 
Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. Hierdoor heeft de gemeente ten behoeve van 
zichzelf een “eerste recht van koop” gevestigd voor het geval een grondeigenaar besluit zijn 
eigendom te vervreemden. 
 
Actief grondbeleid  
De besluiten tot vaststellen van de herijking van de Toekomstvisie en het van toepassing verklaren 
van de WVG zijn concrete stappen in een proces om het gebied Rijswijk Zuid te ontwikkelen tot 
woningbouwlocatie.  
Het besluit om in dit gebied de regie te voeren om uiteindelijk de gewenste woningbouw te kunnen 
realiseren vergt naast het bestuurlijk traject logischerwijs een actief verwervingsbeleid om    
een stevige grondpositie te bereiken in het gebied Sion en ’t Haantje. Hiermee wordt voorkomen 
dat ontwikkelaars, in het bijzonder “free riders”, posities innemen die voor de voor Rijswijk 
gewenste ontwikkeling een belemmering vormen. 
Alleen op die manier kan de gemeente de noodzakelijke regierol krijgen en behouden bij de 
ontwikkeling van het gebied tot woongebied. 
 
Een dergelijk actief grondbeleid past ook in de uitgangspunten van de Nota Grondbeleid 2007, 
zoals die inmiddels door ons college is vastgesteld en separaat aan uw raad ter vaststelling wordt 
voorgelegd.  
 
 
Financiële gevolgen 
Teneinde inzicht te krijgen in de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling van Rijswijk Zuid is 
een haalbaarheidsstudie (exploitatie voorbereiding) uitgevoerd door de Grontmij. Deze studie geeft 
een globaal beeld van de mogelijke woningbouw en de financiële gevolgen van een dergelijk plan. 
Dit plan bevat uiteraard een aantal onzekerheden die nu nog niet zijn in te vullen (naarmate de 
realisatie verder in de toekomst ligt worden de onzekerheidsfactoren groter). Bij dit plan zijn tevens 
de belangrijkste risico’s genoemd. 
 
De haalbaarheidsstudie is vertrouwelijk voor u ter inzage beschikbaar bij de griffie  
 
De belangrijkste risico’s betreffen: 
1. Planologisch risico  
2. grondexploitatie 
3. onzekerheid met betrekking tot diverse externe factoren op langere termijn 
 
Risico 1 Planologisch risico   
Indien Regionaal onverhoopt niet tot woningbouw in Rijswijk Zuid wordt besloten zijn de gevolgen 
zeer groot.  
Per saldo is het financiële risico dat de bestemming woningbouw niet in het Regionaal 
Structuurplan wordt opgenomen aanzienlijk.  
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Voor de beoogde woningbouwlocatie zal een Milieu Effecten Rapportage (MER) opgesteld moeten 
worden. De uitkomst van deze rapportage kan van invloed zijn op de feitelijke inrichting van de 
woningbouwlocatie. 
 
Risico 2 grondexploitatie  
Bij de haalbaarheidsstudie is zoveel mogelijk uitgegaan van exacte gegevens. Daar waar dit niet 
mogelijk bleek zijn aannames gedaan (op grond van landelijke kengetallen) en zijn risico’s 
gewogen. Gesteld kan worden dat behoudend is gerekend, dat wil zeggen dat op diverse punten 
rekening is gehouden met extra kosten, terwijl de kans dat die extra kosten zich in alle gevallen 
daadwerkelijk voordoen gering is. 
(bij voorbeeld: er is uitgegaan van een slappe bodem in dit gebied en de daarbij behorende 
maatregelen, terwijl niet bekend is of de bodem in het hele gebied dezelfde samenstelling heeft). 
Het exploitatieresultaat hangt in grote mate af van de keuzes die gemaakt worden met betrekking 
tot de inrichting van het gebied. Binnen het spanningsveld kwaliteit <<>> financieel resultaat zullen 
goed afgewogen keuzes gemaakt moeten worden. Naast creativiteit vergt dit vooral ook een 
strakke regie op het proces. 
 
 
Risico 3 onzekerheid langere termijn 
Een betrouwbaar beeld van toekomstige ontwikkelingen kan niemand geven, zeker niet op een 
dergelijk lange termijn. Wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen op gebieden als 
economische ontwikkeling, rentestanden, wet en regelgeving, etc. kan dit in zowel positieve als 
negatieve zin van invloed zijn. 
 
Wij zijn van mening dat op basis van de huidige berekeningen, rekening houdend met de 
genoemde risico’s, het verantwoord is om tot ontwikkeling van genoemd gebied toe over te gaan, 
mits er maximaal wordt gestuurd op dit proces teneinde risico’s en kosten zoveel als mogelijk te 
beheersen. Om dit proces in goede banen te leiden is dit project onder gebracht bij het PMB (io) 
en wordt 1x per 2 weken met de portefeuillehouders overlegd. Het procesmanagement zal na 
vaststelling van dit voorstel nader vorm worden gegeven. 
 
Voorbereidingskosten/planvorming Rijswijk Zuid 
De voorbereidingen ter ontwikkeling van Rijswijk Zuid gaan uiteraard gepaard met de nodige 
kosten. Om het proces van planontwikkeling op gang te brengen hebben wij (op grond van art 8 lid 
4 van de financiële verordening) bij collegebesluit van 16 januari 2007 een voorbereidingskrediet 
verleend ad €100.000,- . Dit is aangewend om de eerste activiteiten te kunnen starten om te 
komen tot een gebiedsvisie.  
De voorbereidingskosten zoals deze nu worden voorzien voor de periode tot en met het vaststellen 
van het bestemmingsplan worden geraamd op €600.000,-. Dit wordt aangewend voor activiteiten 
als opstellen grondexploitatie, visievorming, ontwerpbestemmingsplan, communicatie etc. 
 
Voorgesteld wordt dan ook een voorbereidingskrediet te verlenen ad €600.000,- inclusief de door 
het college al verstrekte €100.000,-. 
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Kaders verwervingen gebied Sion en ’t Haantje ( Rij swijk Zuid)  
Om uitwerking te geven aan onze wens de regie te voeren bij de ontwikkeling van het gebied Sion 
en ’t Haantje hebben in de afgelopen periode onderhandelingen plaatsgevonden met verschillende 
grondeigenaren in het gebied.  
 
De uitgangspunten die wij hierbij hanteren zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage die voor 
raadsleden ter inzage bij de griffie ligt. 
 
Met een aantal grondeigenaren in het gebied Sion en ‘t Haantje hebben wij binnen deze 
uitgangspunten overeenstemming bereikt over de verwerving van hun eigendommen; uiteraard 
onder de (opschortende en ontbindende) voorwaarde dat de verwerving de instemming heeft van 
uw raad.  
 
 
Besluitvorming 
Met het vaststellen van de herijking van de Toekomstvisie en het besluit tot toepassing van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten op Sion en ‘t Haantje zijn belangrijke besluiten genomen dit gebied tot 
woningbouwlocatie te ontwikkelen. 
 
In het collegeprogramma is hierover opgenomen:” ….Deze gebieden vormen daarom de laatste 
mogelijkheid om Rijswijk op een goede manier planologisch in te vullen als onderdeel van de 
Toekomstvisie. Hier komt overwegend woningbouw. Het is onze ambitie om een nieuw 
woongebied te realiseren…….” 
 
 
Als vervolg op deze besluiten stellen wij u voor in te stemmen met de procesmatige aanpak en de 
verwerving van gronden. 
 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden gemeenteraad 
De verantwoordelijkheid en de bevoegdheid voor het sluiten van overeenkomsten berust op grond 
van artikel 160, lid 1, onder e, bij ons college.  
Voor wat betreft de betrokkenheid van de gemeenteraad bij overeenkomsten als hier aan de orde 
moet onderscheid worden gemaakt tussen de budgettaire bevoegdheden van de raad en de 
toezichthoudende bevoegdheid als bedoeld in artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet. 
 

Budgettaire bevoegdheden 
De bevoegdheid tot het beschikbaar stellen van de financiële middelen die nodig zijn voor 
grondaankopen berust exclusief bij de gemeenteraad. Bij de vaststelling van de begroting en de 
wijzigingen daarvan stelt u de middelen beschikbaar die ons in staat stellen om met 
grondeigenaren koopovereenkomsten te sluiten. 
De huidige begroting voorziet niet in de middelen voor de aankopen die nodig zijn voor het 
verwerven van de gronden die nodig zijn om te komen tot een strategische grondpositie in het 
gebied Sion en ’t Haantje. 
 
Door in te stemmen met voorliggend voorstel en bijgaande begrotingswijziging wordt de financiële 
ruimte geboden om tot daadwerkelijke verwerving van percelen over te gaan. 
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Toezicht ex artikel 169, lid 4, van de Gemeentewet 
Op grond van artikel 169, lid 4, van de Gemeentewet moeten wij uw raad vooraf inlichtingen geven 
over de uitoefening van de bevoegdheden als hier aan de orde (het sluiten van privaatrechtelijke 
overeenkomsten), indien u daarom verzoekt of indien de uitoefening van die bevoegdheden 
ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In dat laatste geval bepaalt de Gemeentewet 
dat wij geen besluit nemen dan nadat uw raad in de gelegenheid is gesteld uw wensen en 
bedenkingen ter kennis te brengen van ons college. 
 
In de Financiële Verordening gemeente Rijswijk 2006, die op 26 juni 2006 door uw raad is 
vastgesteld is hierover onder meer het volgende bepaald: 
 
Artikel 8, lid 4: 
Wij moeten uw raad vooraf informeren en kunnen pas een besluit nemen nadat uw raad in de 
gelegenheid is gesteld uw wensen en bedenkingen ter kennis van ons college te brengen voor 
zover het betreft niet bij begroting vastgestelde afzonderlijke verplichtingen inzake  
1. Investeringen groter dan € 100.000,00; 
2. Aankoop en verkoop van goederen en diensten groter dan € 100.000,00; 
3. Het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 100.000,00. 
 
Reeds gesloten koopovereenkomsten 

Zoals hiervoor al vermeld hebben wij met enkele grondeigenaren in het gebied Sion en ’t Haantje 
koopovereenkomsten1 gesloten onder de ontbindende/opschortende voorwaarde dat uw raad het 
sluiten van de overeenkomsten goedkeurt.  
 
De verplichtingen die voor de gemeente voortvloeien uit deze overeenkomsten zijn (nog) niet 
opgenomen in de gemeentebegroting. Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen is het 
noodzakelijk dat u een begrotingwijziging vaststelt die ons in staat stelt de noodzakelijke uitgaven 
te doen binnen de toepasselijke begrotingskaders. Wij gaan er daarbij van uit, dat door het 
accorderen van de voorgestelde begrotingswijziging u tevens instemt met de individuele 
koopovereenkomsten zoals die al zijn gesloten.  Hiermee zal tevens zijn voldaan aan de 
toezichtbepalingen van de Gemeentewet (artikel 169, lid 4) en de Financiële Verordening 
gemeente Rijswijk 2006 ( artikel 8, lid 4). 
 

Kredietverlening en  koopovereenkomsten 
Voor de voorliggende en de nog te sluiten koopovereenkomsten (inclusief bijkomende kosten) 
stellen wij u thans voor in de begroting een krediet op te nemen ter grootte van € 54.000.000,- ten 
laste van welk bedrag de met de grondaankopen gemoeide kosten kunnen worden gebracht. 
In beginsel vallen deze aankopen onder het bepaalde in artikel 8, lid 4, van de Financiële 
Verordening gemeente Rijswijk 2006.  
 
Met betrekking tot deze overeenkomsten stellen wij u voor er mee in te stemmen dat wij, in 
afwijking van het bepaalde in artikel 8, lid 4 van de Financiële Verordening gemeente Rijswijk 2006 
en van artikel 169, lid 4, van de Gemeentewet, het sluiten van toekomstige koopovereenkomsten 
niet vooraf aan u voorleggen. Die overeenkomsten die niet voldoen aan de in de vertrouwelijke 
toelichting opgenomen voorwaarden zullen vooraf aan u ter besluitvorming worden voorgelegd.   

                                                
1 De percelen waar een koopovereenkomst voor is afgesloten zijn opgenomen in bijlage 1 
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Door deze werkwijze wordt bevorderd dat wij slagvaardig kunnen overgaan tot het doen van de 
strategisch noodzakelijk aankopen in het gebied Sion en ’t Haantje, terwijl u volledig op de hoogte 
bent van de kaders waarbinnen deze grondaankopen plaatsvinden. 
 
Wij zullen u periodiek, informeren over de voortgang van de verwervingen.  
 
 
Geheimhouding  

In dit raadsvoorstel wordt verwezen naar een aantal vertrouwelijke documenten die voor 
raadsleden ter inzage zijn gelegd bij de griffie. 
Dit betreft:  

1. een toelichting op dit voorstel voor die passages die bedrijfsgevoelige informatie bevat 
2. de haalbaarheidsstudie 
3. taxatierapporten 
4. de standaard koopovereenkomst 
5. individuele koopovereenkomsten 

 
Deze stukken bevatten strategische informatie. De gemeente Rijswijk zal in financieel en 
economisch opzicht grote schade ondervinden indien de informatie uit deze stukken openbaar zou 
worden. In verband hiermee leggen wij u met toepassing van artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet 
geheimhouding op ten aanzien van deze stukken.   
Tevens stellen wij u voor in verband met de zwaarwegende belangen van gemeente Rijswijk de 
geheimhouding inzake deze documenten in deze vergadering te bekrachtigen.  
 
 
Besluit  

Wij stellen u gelet op het voorgaande voor het volgende te besluiten: 
 
7. in te stemmen met het ontwikkelen van een gebiedsvisie en vervolgens 

ontwerpbestemmingsplan Rijswijk Zuid; 
 
8. ten behoeve van voorstel 2 een voorbereidingskrediet te verlenen ad € 600.000,-; 
 
9. over te gaan tot de aankoop van diverse percelen in Sion en ‘t Haantje zoals in de bijlage is 

aangegeven; 
 
10. er mee in te stemmen dat wij, in afwijking van het bepaalde in artikel 8, lid 4 van de 

Financiële Verordening gemeente Rijswijk 2006 en van artikel 169, lid 4, van de 
Gemeentewet, het sluiten van toekomstige koopovereenkomsten niet vooraf aan u 
voorleggen. Die overeenkomsten die niet voldoen aan de in de vertrouwelijke toelichting 
opgenomen voorwaarden zullen vooraf aan u ter besluitvorming worden voorgelegd;   
 

11. krediet beschikbaar te stellen voor voorliggende en nog te realiseren grondaankopen tot 
een bedrag van €.54.000.000,-; 

 
12. bijgaande begrotingswijziging vast te stellen; 
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13. De geheimhouding te bekrachtigen zoals die door ons met toepassing van artikel 25, lid 2, 

van de Gemeentewet is opgelegd ten aanzien van de in het raadsvoorstel genoemde 
bescheiden welke voor de leden van de raad vertrouwelijk ter inzage zijn gelegd. 

 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
De secretaris,      de burgemeester, 
 
 
 
 
Drs. A. de Baat     Mw. G.W. van der Wel-Markerink  
 
 
 
 
 
 
 
 
No. BdJ-DGZ-14445207



Gemeente Rijswijk 
 

 

raadsbesluit 
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De gemeenteraad; 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 20 februari 2007 , no. 07-017; 
 
 

B E S L U I T :  
 

1. in te stemmen met het ontwikkelen van een gebiedsvisie en vervolgens 
ontwerpbestemmingsplan Rijswijk Zuid; 

 
2. ten behoeve van voorstel 2 een voorbereidingskrediet te verlenen ad € 600.000,-; 
 
3. over  te gaan tot de aankoop van diverse percelen in Sion en ‘t Haantje zoals in de bijlage 

is aangegeven; 
 
4. er mee in te stemmen dat wij, in afwijking van het bepaalde in artikel 8, lid 4 van de 

Financiële Verordening gemeente Rijswijk 2006 en van artikel 169, lid 4, van de 
Gemeentewet, het sluiten van toekomstige koopovereenkomsten niet vooraf aan u 
voorleggen. Die overeenkomsten die niet voldoen aan de in de vertrouwelijke toelichting 
opgenomen voorwaarden zullen vooraf aan u ter besluitvorming worden voorgelegd.  
 

5. krediet beschikbaar te stellen voor voorliggende en nog te realiseren grondaankopen tot 
een bedrag van €.54.000.000,-; 

 
6. bijgaande begrotingswijziging vast te stellen; 
 
7. De geheimhouding te bekrachtigen zoals die door ons met toepassing van artikel 25, lid 2, 

van de Gemeentewet is opgelegd ten aanzien van de in het raadsvoorstel genoemde 
bescheiden welke voor de leden van de raad vertrouwelijk ter inzage zijn gelegd. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn openbare vergadering van  
 
 
De gemeenteraad, 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
 
drs. C.F. Arnold  mw. G.W. van der Wel-Markerink 
 
No. BdJ-DGZ-14445207 
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Begrotingswijziging 
begroting van baten en lasten 2007    
      

6.830.02.12 
Sion en ‘t 
Haantje    

32100 huren    pm 

33205 
aankoop 
gronden  54.000.000,00  

34336 
externe 
adviezen  600.000,00  

61001 rente   pm  
43000 activering grondexploitatie  54.600.000,00 

    54.600.000,00 54.600.000,00 
 
 


