
 

 
 
 
 

 

 

 

VOORBLAD Voorstel aan de Raad 
  
Registratienummer: Z/17/011938/Voorstellen WS\3915\1 
Datum collegebesluit:  
Datum commissievergadering: 

Datum raadsvergadering: 

dinsdag 12 december 2017 
maandag 15 januari 2018 

dinsdag 30 januari 2018 
  
Soort Voorstel: Adviesnota 
Onderwerp: Voorlinden; principe-uitspraak verzoek om ontheffing van 

Verordening ruimte 
Portefeuillehouder: Wethouder Maat 
Programma: 8 Wonen en ruimte; taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 

Kernboodschap: Op 28 juli 2017 is een vergunningaanvraag ingediend voor de 
legalisatie van het 2e parkeerterrein op Voorlinden. Een 
omgevingsvergunning kan niet verleend worden zonder een 
ontheffing van de Verordening ruimte van de provincie. Het 
college van B&W mag met instemming van de gemeenteraad om 
een ontheffing vragen. Om zo snel als mogelijk duidelijkheid te 

verschaffen voor zowel de aanvrager als omwonenden/belang-
hebbenden wordt voorgesteld een procedurebesluit te nemen. 
 

Bijlagen: Bijlage 1: notitie afweging legalisering parkeerterrein Voorlinden 

Bijlage 2: zienswijzen buurtvereniging en omwonenden 
Bijlage 3: procedurestappen omgevingsvergunning 2e parkeer-
terrein landgoed Voorlinden 

 
Stukken ter inzage: Ja; vergunningaanvraag met onderzoeksrapporten 

 
Beslispunten: 
 

1. In beginsel de bereidheid uit te spreken om een verklaring 
van geen bedenking te verlenen voor het aanleggen van 
een tweede parkeerterrein op landgoed Voorlinden. 

2. In te stemmen met het doen van een verzoek om 

ontheffing van de Verordening ruimte voor een extra 
parkeervoorziening op landgoed Voorlinden. 

 
Relatie met: 
 

 Agendapunt:  
 Toezegging: 
 Amendement/motie:  

 Schriftelijke vragen: 
 

 

  



 

 

Adviesnota aan de Raad 

Onderwerp 
Voorlinden; verzoek om ontheffing van Verordening ruimte van de provincie Zuid-Holland. 

Samenvatting 
In september 2016 is zonder de daarvoor benodigde vergunning een extra parkeerterrein met een 
capaciteit van 249 parkeerplaatsen aangelegd binnen het landgoed Voorlinden. In het kader van de 
beoordeling of al dan niet handhavend opgetreden moet worden is uit oogpunt van zorgvuldigheid 
gekeken of legalisering van het extra parkeerterrein haalbaar is of niet.  

De kaders voor het ruimtelijk beleid zijn vastgelegd in het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
2015. Dit bestemmingsplan is op 6 april 2016 onherroepelijk geworden en mag daarmee als 
actueel worden bestempeld. De locatie van het parkeerterrein ligt in de bestemming `Natuur’. 
Deze bestemming zet in op behoud, herstel of versterking van de aan de gronden eigen zijnde 
natuurwaarden, landschappelijke waarden en cultuurhistorische waarden. Ter plaatse van de 
aanduiding `parkeerterrein’ zijn binnen deze bestemming parkeervoorzieningen toegestaan. Nu de 

locatie van het aangelegde tweede parkeerterrein geen sprake is van een aanduiding `parkeer-
terrein’ is het aanleggen van een parkeerterrein strijdig met dit bestemmingsplan. Een vergunning 
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan alleen worden verleend met 
een ontheffing van het bestemmingsplan.  
Evenals bij de vergunning voor het museum is voor een vergunning voor het parkeerterrein ook 
een ontheffing van de Verordening ruimte vereist. Voor de procedure en met name de volgtijde-
lijkheid van procedurestappen is essentieel dat een ontheffing van de Verordening ruimte is 

afgegeven voordat een ontwerpvergunning ter visie wordt gelegd. 

Om te beoordelen of legalisering haalbaar is, heeft vooroverleg met (wettelijke) adviseurs/ 
vooroverlegpartners plaatsgevonden. Uit dit overleg kan worden geconcludeerd dat de legalisering 
van het parkeerterrein vanuit die kaders onder voorwaarden mogelijk is. Die voorwaarden zien dan 

met name op een betere inpassing van het parkeerterrein waarbij recht wordt gedaan aan natuur, 
landschap en de monumentale waarden van het landgoed. 

Op 28 juli 2017 is een vergunningaanvraag ingediend voor de legalisatie van het 2e parkeerterrein 
op Voorlinden. Naar aanleiding van de aanvraag zijn twee zienswijzen bij de gemeente kenbaar 
gemaakt. Deze zienswijzen zullen worden meegenomen bij de voorbereiding van een voorstel aan 

de gemeenteraad over een ontwerp verklaring van geen bedenkingen.  

Procedureel is belangrijk dat een extra parkeerterrein, ongeacht de locatie binnen het landgoed, 
strijdig is met de Verordening ruimte en dat de provincie daarom een ontheffing van deze 
verordening moet verlenen. Deze ontheffing moet formeel zijn verleend voordat een ontwerp 

besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning wordt genomen. Het college van B&W mag een 
verzoek om ontheffing bij de provincie indienen. Voorwaarde daarbij is wel dat dit met instemming 
van de gemeenteraad moet gebeuren.  

Wat nu voorligt is een procedurevoorstel aan de raad om in te stemmen met het doen van een 

verzoek om ontheffing van de Verordening ruimte bij de provincie Zuid-Holland.  

Beoogd effect 

Duidelijkheid over het vervolgproces ten aanzien van de vergunningaanvraag voor het 2e 
parkeerterrein op landgoed Voorlinden. 

Argumenten 
1. Het parkeerterrein voorziet in een behoefte 

In de maanden volgend op de opening van het museum werd duidelijk dat de bezoekers-
aantallen hoger waren dan vooraf was geprognotiseerd op basis van de onderzoeken die deel 
uitmaken van de vergunning. We kunnen op dit moment niet voorspellen of deze lijn zich 

structureel zal voortzetten. Duidelijk is wel dat het 1e parkeerterrein bij pieken in de 
bezoekersaantallen onvoldoende capaciteit heeft.  
Hoewel het 2e parkeerterrein daar niet voor is bedoeld doet dit terrein op piekmomenten 
dienst als overloopterrein voor het sportcomplex De Roggewoning. Het extra parkeerterrein 
voorkomt dat er extra parkeerdruk in de naastgelegen wijk Binnen-Klingen ontstaat. 
 



 

 

2. Het maatschappelijk belang van het museum rechtvaardigt een constructieve grondhouding 

De realisatie van museum Voorlinden is indertijd beoordeeld als een bijzondere mogelijkheid 
om aan het landgoed een culturele impuls te geven. Het museum is niet alleen een belangrijke 
maatschappelijk/culturele functie op zichzelf, maar ook voor Wassenaar. Daarnaast is de 
impuls die het herstel, de kwaliteitsverbetering en openstelling van het landgoed aan de 

landgoederenzone geeft van groot belang. Op het gehele landgoed zijn maatregelen getroffen 
waarmee de historische structuren en landschappelijke waarden worden hersteld. Door 
duurzaam beheer wordt instandhouding van het landgoed gewaarborgd. Het maatschappelijke 
belang van het museum op een landgoed als Voorlinden is daarmee nadrukkelijk aanwezig en 
ook als zodanig onderkend. Als een extra parkeervoorziening aantoonbaar van belang is voor 
de bedrijfsvoering van het museum, dan is een oplossingsgerichte houding gerechtvaardigd. 
 

3. De wettelijke vooroverlegpartners achten een vergunning haalbaar. 
In de afweging van handhaven versus legaliseren is zorgvuldigheid geboden. Vanuit die 
zorgvuldigheid is, gegeven de ervaringen bij de ruimtelijke procedure ten behoeve van de 
vergunning voor het museum, eerst afstemming gezocht met de provincie, de omgevings-
dienst, Dunea en de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. In de bijlage bij dit voorstel is 
beschreven welke beleidskaders voor de vooroverlegpartners van belang zijn en in welke 

richting een eerste beoordeling heeft plaatsgevonden. Kortheidshalve wordt naar deze bijlage 
verwezen. 
Uit het overleg met (wettelijke) adviseurs/vooroverlegpartners kan worden geconcludeerd dat 
de legalisering van het parkeerterrein vanuit de bestaande beleidskaders onder voorwaarden 
mogelijk is. Die voorwaarden zien dan met name op een betere inpassing van het parkeer-
terrein waarbij recht wordt gedaan aan natuur, landschap en de monumentale waarden van 
het landgoed. 

 
4. De belangen van zowel aanvrager als omwonenden vragen om snelle duidelijkheid. 

De beoordeling van de ingediende vergunningaanvraag is vergelijkbaar complex als in de 
procedure ten behoeve van de realisatie van het museum zelf. Het onderzoek naar de 
haalbaarheid van een legalisering heeft veel tijd en inspanning gevraagd. Procedureel moet 
eerst een ontheffing van de Verordening ruimte worden verleend alvorens een besluit op een 
ontwerpvergunning kan worden genomen (zie samenvatting/inleiding). Uitgaande van een 

oplossingsgerichte benadering moet de gemeenteraad enerzijds instemmen met het doen van 
een verzoek om ontheffing en anderzijds later in de procedure een verklaring van geen 

bedenkingen afgeven. Deze procedure zal nog zeer veel tijd vergen. In reactie op de 
vergunningaanvraag zijn twee zienswijzen ingediend. Voor alle belanghebbenden is van belang 
dat er snel duidelijkheid komt. Dit kan door een richtinggevende uitspraak van de raad over 
het principe van al dan niet instemmen met het indienen van een verzoek om ontheffing van 

de Verordening ruimte. 
Noot: Voor de inzichtelijkheid van de vervolgstappen is een bijlage met stappen en geschatte 
doorlooptijd bij dit raadsvoorstel gevoegd. Nu kan al worden geconcludeerd dat de inhoude-
lijke behandeling van de aanvraag om omgevingsvergunning in de raad ten behoeve van een 
verklaring van geen bedenkingen in de nieuwe raad zal plaatsvinden.  

 
Kanttekeningen 

Het handhavingsverzoek bij de provincie is nog niet afgerond. 
Bij de provincie en de gemeente zijn door dezelfde partij verzoeken om handhaving ingediend. 
Deze verzoeken zijn ingediend vanuit het belang van de Wet natuurbescherming (ligging nabij 
natura 2000-gebied). De gemeente is geen bevoegd gezag in het kader van deze wet en heeft het 
verzoek dat aan haar is gericht inmiddels doorverwezen. De provincie heeft het verzoek om 

handhaving afgewezen. Tegen deze afwijzing is een bezwaar ingediend. De behandeling van dit 
bezwaar loopt nog. Gezien de behandeling van het bezwaar voor de bezwarencommissie is de 

verwachting dat het bezwaar niet tot aanpassing van het besluit zal leiden. 

De rapporten bij de aanvraag zijn nog niet helemaal toereikend.  
In het argument onder 4 is de complexiteit van de aanvraag en de beoordeling daarvan al 
benadrukt. Bij de aanvraag zijn tal van rapporten aangeleverd. De eerste beoordeling van de 

rapporten heeft geresulteerd in het beeld dat enkele rapporten nog ontoereikend zijn voor een 
zorgvuldige afweging van belangen. De aanpassing van deze rapporten heeft nog tijd nodig. Een 
richtinggevende uitspraak van de raad kan bevorderen dat bij de aanpassing van de rapporten 
rekening kan worden gehouden met de uitspraak van de raad. Voorkomen kan worden dat 
rapporten andermaal moeten worden bijgesteld.  



 

 

Het onderzoek naar een alternatieve ontsluiting op de Landscheidingsweg is afgerond 

Mede op verzoek van de buurtvereniging Binnen-Klingen is een onderzoek uitgevoerd naar de 
(on)mogelijkheden van een alternatieve ontsluiting van het sportcomplex en het museum op de 
Landscheidingsweg. Dit onderzoek gaat in op de verkeersproblematiek in een bredere context. Het 
onderzoek is afgerond. Wij komen met de resultaten van dit onderzoek en een voorstel voor hoe 

hier verder mee om te gaan naar de raad en de buurt.  

Burgerparticipatie 
Aan de orde is de behandeling van een vergunningaanvraag gericht op legalisatie van een 
gerealiseerde voorziening die strijdig is met het bestemmingsplan. Voor de behandeling van de 

vergunningaanvraag geldt de procedure zoals vastgelegd in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure). In deze procedure gelden 
vastgelegde inspraakmomenten. Omdat legalisatie per definitie een achteraf beoordeling van een 
ruimtelijke ontwikkeling betreft, ligt een traject van burgerparticipatie niet voor de hand. De 
rechten van alle belanghebbenden is in de procedure voldoende gewaarborgd. 

Communicatie 

Richting de bezwaarmakers zal worden gecommuniceerd dat de behandeling en beantwoording van 
de zienswijzen formeel zal plaatsvinden bij besluitvorming rond de ontwerpvergunning. Gezien het 
procedurevoorstel dat nu voorligt en gegeven de situatie dat de besluitvorming over een ontwerp 
besluit door de tussenstap richting de provincie nog enige tijd op zich laat wachten, zullen de 
bezwaarmakers tussentijds worden geïnformeerd over de stand van zaken en het verder 
procedureverloop. 

De gemeenteraad zal, naast dit procedurevoorstel, inzage krijgen in de aanvraag en alle bij-
behorende rapporten. In geval van een positief besluit zal een complete set klaargemaakt worden 
voor de provincie. Later in de procedure volgt dan, vooruitlopend op een ontwerpvergunning, een 
advies aan de raad voor de ontwerp verklaring van geen bedenkingen.  

De aanvrager wordt natuurlijk geïnformeerd over alle procedurestappen en daarmee ook over de 
communicatie richting omwonenden en de gemeenteraad. 

Financiën 

Het raadsvoorstel betreft zoals eerder gememoreerd een procedurevoorstel (wel of niet instemmen 
met een verzoek aan de provincie voor een ontheffing van de Verordening ruimte). Het voorstel op 
zichzelf heeft geen financiële consequenties. Voor het in behandeling nemen van de vergunning-
aanvraag worden leges geheven. 

Risico’s 
Behoudens de procedurele kanttekening over de handhavingsprocedure heeft dit voorstel geen 
risico’s in zich. Mocht de uiteindelijke besluitvorming over de vergunningaanvraag resulteren in 
planschadeclaims, dan geldt de algemene lijn dat planschaderisico’s op basis van een planschade-
overeenkomst worden afgewenteld op de aanvrager. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 

 

 
 

H.I.P. Oppatja, Ch. B. Aptroot, 
gemeentesecretaris burgemeester 

 

 


