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Delft, 30 maart 2016 
 
Betreft:  Zuidplantsoen, kadastraal nummer  DEL00A 09743; verzoek om handhaving. 
 
Uw kenmerk: 2738476 (uw brief van 22-03-2016 over touringcars Zuidplantsoen) 
 
 
 
Geacht college,  
 
Met uw brief van 22 maart 2016 heeft u gereageerd op onze brief van 26 januari 2016 aan de 
gemeenteraad in afschrift aan u over uw besluit van 17 november 2015 tot het instellen van een 
verbod voor touringcars in de binnenstad per oktober 2016 en het in verband hiermee doen 
parkeren van touringcars op het terrein bestemd voor openbaar groen aan het Zuidplantsoen. 
Eveneens hiermee samenhangend heeft u op 14 maart 2016 besloten om een maximale 
parkeerduur in te stellen van 30 minuten voor de busparkeerplaatsen op de Koepoortplaats 
waartegen wij bij brief van 21 maart 2016 bezwaar hebben gemaakt. 
 
Wij gaan ervan uit dat uw brief van 22-03-2016, gelet op de inhoud en strekking daarvan, niet 
kan worden aangemerkt als een weigering om tot handhavend optreden over te gaan, maar 
slechts een mededeling van louter informatieve aard behelst, te weten dat u het op dit moment 
niet wenselijk acht om als eigenaar van het terrein gelegen te Delft, Zuidplantsoen, kadastraal 
bekend onder nummer A 9743 het strijdig gebruik als parkeerterrein voor touringcars ingevolge 
uw besluiten van 17-11-2015 en 14-03-2016 te beëindigen, integendeel bent u voornemens de 
toegenomen strijdigheid te regelen door het aanvragen van een vergunning voor tijdelijk gebruik 
voor twee jaar. Uw brief bevat naar onze mening dan ook geen besluit in de zin van artikel 1:3, 
eerste lid, van de Awb1.  
 

                                                           
1 Vgl. ABRvS 18 maart 2009, 200806066/1, LJN BH6321 en ABRvS 9 februari 2011, 201006239/1/H3, LJN 
BP3724, Gst. 2011/54 m.nt. P.C.M. Heinen en C.O.L. Luttmer. 
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Gelet hierop dienen wij hierbij geen bezwaarschrift, maar een verzoek om handhaving in.  
Wij verzoeken u onze klachten neergelegd in onze brieven van 26 januari 2016 en 21 maart 2016 
als een verzoek om handhaving te beschouwen en als integraal ingelast in dit 
handhavingsverzoek te beschouwen en bestuurlijke handhavingsmaatregelen te treffen 
teneinde het met het bestemmingsplan strijdige gebruik te beëindigen. Wij verzoeken u in elk 
geval het op dit moment niet toegestane touringcarparkeren onmiddellijk te beëindigen zolang 
hier geen rechtsgeldige grond voor is.  
 
De argumenten genoemd in uw brief overtuigen ons niet. Vooruitzicht op het tijdig, dat wil 
zeggen binnen de tienjaars planperiode van het bestemmingsplan TU noord, vastgesteld door de 
raad op 19 april 2007, beëindigen van het strijdig gebruik biedt uw brief evenmin. 
 
U stelt dat voor het goed functioneren van de stad er locaties nodig zijn voor het parkeren van 
touringcars en andere grote voertuigen. Daarom zal een — integraal — onderzoek worden 
uitgevoerd om te bepalen wat de voorkeurslocaties zijn om deze functies voor de komende jaren 
in te passen. Wij stellen vast dat zolang dit onderzoek niet is uitgevoerd en er geen vergunning 
bestaat voor het strijdige gebruik, het verwijzen van touringcars naar het Zuidplantsoen en het 
gedogen van het parkeren daar niet zijn toegestaan. Het enkele feit dat reeds gedurende een 
termijn van jaren2 grote voertuigen gebruik maken van het terrein aan het Zuidplantsoen levert 
geen grond voor het (verdere) strijdig gebruik. Daarnaast zijn wij van mening dat het eerder 
genomen 4e uitvoeringsbesluit APV van 16-02-2010 slechts ziet op het zuidelijk deel van het 
parkeerterrein van de Technische Universiteit aan het Zuidplantsoen en niet op het gemeentelijk 
terrein voor openbaar groen, kadastraal bekend onder nummer A 9743; 
 
Wij wijzen u er in dit verband ook op dat het in het algemeen belang is bestemmingsplannen te 
handhaven, een afweging daarover heeft u bij genoemde besluiten niet vermeld3. Dit is temeer 
zo nu de gemeente zowel eigenaar van het openbaar groen is, planologisch verantwoordelijk is 
voor de hierop neergelegde bestemming en het strijdig gebruik gedoogt en feitelijk zelfs 
vergroot. 
 
U stelt dat het genoemde onderzoek moet uitwijzen of voor de stad als geheel, alle 
beleidsvelden afwegend, het Zuidplantsoen een voorkeurslocatie is. Wij zijn van mening dat 
onder de huidige omstandigheden het onderzoek pas kan starten nadat het bestemmingsplan 
gewijzigd is. Een nog te verlenen tijdelijke vergunning voor strijdig gebruik sluit vrijwel uit dat 
binnen de planperiode de bestemming openbaar groen gehandhaafd zal worden, een 
verwachting die gedurende een lange reeks van jaren gewekt en bevestigd is. Een nog aan te 
vragen tijdelijke vergunning kan daarom geen oplossing bieden voor het niet handhaven op dit 
moment. 
 

                                                           
2 Het enkele tijdsverloop, ongeacht de duur daarvan, is geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan van 
handhavend optreden dient te worden afgezien. Deze rechtspraak geldt ook in situaties waar al vele jaren 
sprake is van overtreding van het bestemmingsplan. Zie ABRvS 27 oktober 2010, 201000895/1/H1, LJN BO1856 
en ABRvS 25 november 2009, 200903325/1/H1, LJN BK4297. 
3 De eventuele omstandigheid dat belangen van derden niet worden geschaad, doet daaraan niet af. Zie onder 
meer ABRvS 20 januari 2010, 200904613/1/H1, LJN BK9882. 
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Op grond van artikel 5.2 Wabo heeft u tot taak zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke 
handhaving van de overtreding van het verbod om zonder omgevingsvergunning de gronden 
die zijn bestemd voor openbaar groen te gebruiken voor parkeren. Wij hebben vastgesteld dat 
al enige tijd steeds meer touringcars gebruik maken van het Zuidplantsoen. Dit maakt de 
situatie urgent en een reactie van u op de kortst mogelijke termijn dringend gewenst. Wij 
wijzen u hierbij op deze taak en verzoeken u deze taak te vervullen.  
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