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Geachte Raad,
Met deze informatiebrief brengen wij u op de hoogte van de actuele situatie inzake de opgelegde
dwangsom aan Museum Voorlinden en wordt voldaan aan motie met registratienummer 069,
aangenomen in de raadsvergadering van 21 mei 2019.
Zoals bekend heeft ons college de begunstigingstermijn van de d.d. 15 april 2019 opgelegde
dwangsom aan Museum Voorlinden, zesmaal verlengd.
In de tussen tijd is er achter de schermen veel bereikt met het Museum: een
haalbaarheidsonderzoek is verricht; er heeft een informatieavond plaatsgevonden; en er zijn
meerdere contactmomenten tussen de portefeuillehouder en de betrokken omwonenden geweest.
Met het Museum was afgesproken dat voor 31 maart 2020 een aanvraag zou zijn ingediend,
waarbij er ruimte zou zijn om de aanvraag aan te vullen met eventuele nader in te dienen
gegevens. Daarom heeft ons college eind december 2019 de begunstigingstermijn van de
opgelegde last onder dwangsom verlengd tot en met 31 maart 2020. Op 31 maart 2020 is er
inderdaad een aanvraag van Museum Voorlinden ontvangen.
Voorlinden heeft omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van het huidige
parkeerterrein P2 en het plaatsen van een geluidswand. Op een later moment volgt nog een
aanvraag omgevingsvergunning voor parkeerterrein P1. Voor de locaties van 'P2' en 'P1', zie de
weergaven van het plan voor de parkeerterreinen hieronder.
Het plan voor de parkeerterreinen bevat 235 autoparkeerplaatsen op terrein P2, en
parkeerplaatsen voor bussen en 107 autoparkeerplaatsen op terrein P1. De parkeerterreinen zullen
duurzaam worden uitgevoerd, met een permanente groeninrichting.
Voor dit plan – dat aan u wordt / is gepresenteerd door middel van een videopresentatie op
12 mei ’20 – heeft ons college na veel overleg gekozen. Op basis van de gevoerde overleggen kan
dit plan rekenen op steun van de meeste betrokkenen. Voor een plan dat omwonenden hebben
geopperd, waarbij een deel van de moestuin tot parkeerterrein zou worden, is niet gekozen. Dit
zou te zeer een aantasting van erfgoed betekenen.

Onderstaande afbeelding behelst, van boven naar beneden en van links naar rechts: verbeeldingen
1 en 2 de bestaande situatie; verbeelding 3, de capaciteit van de nieuwe situatie; verbeelding 4
nieuwe situatie van P1 en verbeelding 5 de nieuwe situatie van P.2.
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