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Geachte

Wij danken u voor uw schrijven van 29 september jl. Het is prettig om te lezen dat de vereniging
De Hollandsche Molen open staat voor nader overleg met de gemeente Delft en DSM inzake de
bestemmingsplankwestie Bacinol, om te onderzoeken of er een oplossing mogelijk is. Het heeft in
onze ogen te allen tijde de voorkeur als partijen er onderling weten uit te komen, boven het
instellen van een beroepsprocedure bij de Raad van State.

Wij nemen kennis van de door de vereniging ingenomen standpunten met betrekking tot de drie
door de provincie aangedragen oplossingsrichtingen. We hopen dat er tijdens de gesprekken in
goede samenwerking en op constructieve wijze wordt gezocht naar een oplossing.

In uw brief informeert u naar de reden waarom er in ons schrijven aan de Statenleden van de
Bezoekadres

provincie Zuid-Holland niet wordt gesproken over de mogelijkheid voor de provincie om een
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proactieve aanwijzing te geven. U vraagt zich af of dit instrument bewust niet in overweging is
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genomen bij de provincie om in te zetten in deze casus. Hierop kunnen wij u als volgt

Tram 9 en de buslijnen

antwoorden.

90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het

Met een proactieve aanwijzing stellen Gedeputeerde Staten (hierna GS) dat de raad van een

provinciehuis. Vanaf

gemeente een bestemmingsplan moet vaststellen met een door GS nader omschreven

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor

planinhoud. GS moeten de gemeente een redelijke termijn geven waarbinnen dat
bestemmingsplan kan worden vastgesteld.

auto’s is beperkt.

Daarbij voorkomt een proactieve aanwijzing de inwerkingtreding van het recent vastgestelde en
bekendgemaakte bestemmingsplan Bacinol niet.
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Het is niet zo dat als de proactieve aanwijzing niet tijdig, ofwel niet binnen de door GS aan de
gemeente gegeven termijn, wordt opgevolgd, de provincie direct kan ingrijpen vanwege
taakverwaarlozing door de gemeente.

In het kader van de Wet revitalisering generiek toezicht is de provincie toezichthouder op de
wettelijke taakbehartiging van gemeenten. Alleen wanneer wettelijke bepalingen niet correct
worden behartigd door een gemeente, is er aanleiding voor de provincie om, op basis van het
interbestuurlijk toezicht, te interveniëren. Om te bepalen of tot interventie moet worden

overgegaan, doorloopt de provincie een landelijk vastgestelde ‘interventieladder’. Deze bestaat
uit zes stappen: van signaleren tot en met het definitief toepassen van het instrumentarium
(indeplaatsstelling, schorsen of vernietigen).

Het bovenstaande in acht nemend zijn wij van mening dat het instellen van beroep de meest
gepaste en doelmatige handelswijze is in deze kwestie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

2/2

secretaris,
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