uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk

20.007883

inlichtingen bij
doorkiesnummer

Programmabureau RijswijkBuiten

De Raad
Bezoekadres: Van Rijnweg 1d
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon (070) 326 19 75
Fax (070) 326 10 20
rijswijkbuiten@rijswijk.nl
www.rijswijkbuiten.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft

Historie Pasgeld

datum
bijlage(n)

1

Tijdens het forum van 21 januari 2020 is aan uw raad toegezegd een historie over het gebied Pasgeld
beschikbaar te stellen. Deze treft u in de bijlage bij deze raadsinformatiebrief.
Huidige situatie
Daarnaast informeren wij uw raad middels deze brief over de huidige situatie en planvorming in het
gebied.
Het gebied Pasgeld maakt onderdeel uit van het Masterplan Rijswijk Zuid uit 2009. Tien jaar na het
opstellen van het Masterplan Rijswijk Zuid, is een groot deel van RijswijkBuiten tot ontwikkeling gebracht.
Sion is vrijwel geheel ontwikkeld, Parkrijk deels en Pasgeld nog niet. Waar Sion en Parkrijk volledig
onderdeel uitmaken uit de grondexploitatie Sion-’t Haantje, geldt dit voor (het volledige gebied) Pasgeld
echter niet. Pasgeld-West maakt wel onderdeel uit van de grondexploitatie Sion ‘t Haantje en voor
Pasgeld-Oost is besloten om een programma en verwacht resultaat als opbrengst op te nemen in de
grondexploitatie Sion- ’t Haantje, na een raadsbesluit omtrent verkoop grond en instemming op het
woningbouwprogramma.
Gevolgen en/of vervolgtraject
De financiële context is een kader maar niet de enige leidraad in het proces. Om tot gedragen
planvorming te komen is het belangrijk de ontwikkeling in bredere context te beschouwen waarin
verkeer, groen, water en cultuurhistorie belangrijke thema’s en functies zijn. Hiervoor wordt een
procesvoorstel opgesteld waar het betrekken van de omgeving onderdeel van uitmaakt.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

drs. M.J. Bezuijen
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