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Geachte Raad, 

Bij de behandeling van het raadsvoorstel ‘Richtinggevende uitspraken volwaardig bestuurscentrum 
De Paauw’ in de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving van 19 april 2021 heeft 
portefeuillehouder Wassenaar toegezegd: 

1. ID 318 -      In verdere uitwerking m.b.t. het verkeer mee te nemen de mogelijkheid van 
een afrit op de N44 en de daarbij behorende vraag dat de N44 voor de Paauw dan 50 km-
weg moet worden, 

2. ID 319 -      Vooruitlopend op de verbouwing kijken naar de mogelijkheid van een/de 
invalidenparkeerplaats dichter bij de ingang te plaatsen en fietsrekken te plaatsen 
(antwoord toegezegd binnen 3 maanden). 

Overleg Rijkswaterstaat 
Voor een aansluiting op de N44 is contact opgenomen met eigenaar-beheerder Rijkswaterstaat. Zij 
hebben aangegeven dat de (doorstroom)functie van de weg prevaleert en er daarom geen 
aansluitingen worden toegestaan. Tevens beoordelen zij het veiligheidsrisico voor de fietsers na 
aanleg van een aansluiting te groot. Een snelheidsbeperking of zelfs het inleveren van de 

aansluiting bij de Raadhuislaan-noord doet daar niets aan af. Dit verrast ons niet omdat wij het al 
met hen overlegd hadden. In de commissie is toegezegd dat we het nogmaals zouden voorleggen 

en dat heeft opgeleverd dat Rijkswaterstaat nogmaals heeft aangegeven dat zij gezien hun taak 
niet kunnen meewerken aan dit verzoek. Wij blijven met Rijkswaterstaat in gesprek om voor de 
langere termijn de afwaardering van de N44 geregeld te krijgen. In die situatie ontstaan weer 
mogelijkheden voor een aansluiting van de Raadhuislaan-zuid.   

Aanleg fiets- en invalidenparkeerplaatsen 
Bij de herinrichting van de Raadhuislaan zijn de fietsbeugels onder de ramen van de Muzenzaal 
verdwenen. Zeer binnenkort worden fietsnietjes geplaats direct achter de pergola op het 
parkeerplaatsje naast de zijingang. Voldoende om een substantieel aantal fietsen te kunnen 
parkeren. Voor het personeel blijft de (afgesloten) fietsenstalling binnen de muren van de 

voormalige moestuin beschikbaar (bereikbaar via het poortje achter de heg). De eerste twee 
parkeerplaatsen direct naast het raam van de raadzaal worden gereserveerd en ingericht als 
invalidenparkeerplaatsen. De procedure om het hiervoor noodzakelijke verkeersbesluit te nemen is 
gestart.  

Planning 

Op korte termijn wordt de afsluitbare fietsenstalling opgeruimd en bekeken of we die 
toegankelijker kunnen maken1. De fietsnietjes zijn inmiddels geleverd en worden komende week 
geplaatst. Tevens wordt er met een VNG-trainee gesproken over mogelijkheden om duurzame 
vormen van mobiliteit te faciliteren en te stimuleren bij de Paauw. Gestart is met de uitwerking van 
de nieuwe parkeervoorziening en restauratie(modellen) voor Prinsessetuin en de tuinbeelden.  

 
1 Van de fietsenstalling heeft nu de bode en een enkele gebruiker een sleutel. Het systeem om te 
zorgen dat met een pasje de stalling kunnen gebruiken kost naar schatting 8.000 – 10.000 euro.  
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Intussen lopen de onderzoeken door. Met de organisatie in opbouw worden de huisvestingseisen en 

-wensen in beeld gebracht en de restauratieonderzoeken vinden plaats om een onderbouwd 

restauratieplan voor de binnenzijde te kunnen opstellen. Conform het amendement van de raad 
worden varianten uitgewerkt die nut, noodzaak, effecten op het monument en kosten voor een te 
plaatsen lift in beeld brengen, zodat een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt. Ook een 
uitwerking voor de verbouwing van de locatie oud-archief staat op de rol en de uitwerking van een 
horecavoorziening in de tuin- en Twentzaal (evt. met gebruik kelderruimte). Gestart wordt met een 
(vervolg) subsidiescan en wordt bekeken hoe crowdfunding met de stichting Pavonis kan worden 

opgepakt. Als laatste noemen we de zoektocht en doorrekening van alternatieve (tijdelijke) 
huisvesting voor de huidige gebruikers. 

Eind dit jaar komen al deze lijntjes bij elkaar en kan een afgestemd restauratieplan worden 

opgesteld. We streven er naar om nog in deze bestuursperiode een uitspraak te doen. 

De toezeggingen met ID 318 en 319 zijn met deze informatiebrief afgedaan.  

 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


