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Geachte Raad,
In de raadsvergadering van 18 december 2018 heeft wethouder Wassenaar de toezegging gedaan
om uw raad te informeren over de stand van zaken rond het parkeerterrein op Voorlinden nadat op
22 januari 2019 een bestuurlijk gesprek met vertegenwoordigers van museum Voorlinden heeft
plaatsgevonden. Met deze brief willen wij graag aan deze toezegging tegemoet komen.
In lijn met de insteek van de raad is eind januari 2019 enerzijds gesproken over het verwijderen
van het 2e parkeerterrein en het intrekken van de lopende aanvraag voor een tijdelijke vergunning
en anderzijds over een oplossingsrichting voor een definitieve oplossing van het parkeerprobleem
op Voorlinden. Van de zijde van het museum is benadrukt dat het technisch mogelijk is om het
asfalt op korte termijn te verwijderen. In relatie hiermee heeft tussentijds afstemming met de
omgevingsdienst Haaglanden plaatsgevonden om duidelijk te krijgen onder welke voorwaarden het
vrijkomende asfaltgranulaat achter de moestuinmuur opgeslagen zou kunnen worden. Voor het
moment van verwijderen van het asfalt is concreet als lijn aangehouden dat, als binnen de deadline
van de beslissing op de aanvraag van een tijdelijk vergunning geen concrete actie volgt, de
gemeente de aanvraag om vergunning zullen weigeren en het handhavingsproces zullen
voortzetten. Wethouder Wassenaar heeft de commissie Fysieke leefomgeving desgevraagd
tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken.
Momenteel wordt de weigering op de aanvraag en het vervolg van het handhavingsproces
voorbereid. Dit dient met de nodige zorgvuldigheid te gebeuren.
Los daarvan werken we aan een definitieve oplossing. In overleg met de provincie Zuid-Holland, de
omgevingsdienst Haaglanden, de rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en museum Voorlinden is een
overleg gestart om te inventariseren wat precies nodig is in het kader van de voorbereiding van
zo’n definitieve oplossing. In het verlengde daarvan heeft de heer van Caldenborgh, zoals u weet,
ingesproken bij de raad. Tussentijds hebben de burgemeester en wethouder Wassenaar op 6 maart
jongstleden een gesprek met vertegenwoordigers van museum Voorlinden gevoerd. Momenteel
werken we aan een tussenoplossing waarbij een tijdelijke voorziening achter de muur van de
moestuin gerealiseerd zou kunnen worden met een deel van het vrijkomende materiaal van het
huidige parkeerterrein. Dit voorkomt overlast in de buurt en zou ruimte bieden voor het werken
aan de definitieve oplossing. Zonder afbreuk te doen aan de motie van de raad brengt het college
in kaart wat nodig is voor zo’n tijdelijke tussenoplossing. De voorbereiding van de weigering en het
voortzetten van het handhavingsproces gaan daarentegen gewoon door.
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