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Inspreeknotitie 14 januari 2010  
Onderwerp: Startnotitie MER 
 
Over dit onderwerp, Startnotitie MER, hebben we twee keer aan tafel mogen zitten 
met deze gemeente. Een keer met ambtenaren en de tweede keer met de 
wethouders Koning en Merkx. Dat waarderen we zeer. We hebben gezien dat er 
geluisterd is naar onze bezorgdheid over de grote aantallen woningen die voorzien 
zijn in de Wippolder. Ook is op ons verzoek Gezondheid toegevoegd als 
beoordelingscriterium en ook daarmee zijn we tevreden. De gezondheid van de 
bewoners van onze wijk  is, naast leefbaarheid, een van onze belangrijkste zorgen 
als het gaat om de gevolgen van de voorziene toename van woningen, 
bedrijvigheid en verkeer. We hebben ook gezien dat het overleg heeft geleid tot een 
bijstelling van de gewenste woningaantallen, zij het dat deze gering zijn en enkel 
gelden voor de periode tot 2023. Gering omdat de aantallen nieuw te bouwen 
woningen tijdens het overleg zijn bijgesteld van 5200 naar 4800. Dat lijkt veel: 400 
woningen minder in de zogeheten nieuwe ontwikkelingen. Echter in hetzelfde 
gesprek werd ons verteld dat er 300 woningen bij de autonome ontwikkeling 
opgeteld moeten worden omdat de belofte de onlangs vergunde 300 
studentenwoningen aan het De Vries van Heijstplantsoen mee te tellen bij de 
nieuwe ontwikkelingen om juridische redenen niet kan worden nagekomen. 400 – 
300 = Per saldo weinig verschil.  
Het resultaat van de Startnotitie is dat 4800 woningen in de Wippolder erbij komen 
in de nieuwe ontwikkelingen. Als we de 1100 reeds vergunde bouwplannen daarbij 
optellen komen we op 5.900 woningen die tot 2023 in de Wippolder gerealiseerd 
zouden moeten worden. (referentie: er staan nu 4900 woningen in de Wippolder!) 
En dat aantal, geachte leden van de raad, is schrikken. Dat zijn er meer dan wij 
vreesden toen we onze bezwaren neerlegden bij de Raad van State!!  En dat 
zonder extra verkeersontsluitende maatregelen buiten die al bedacht zijn in het 
LVVP – een plan dat inmiddels al lang door de werkelijkheid is ingehaald. 
Op blz 8 van de Startnotitie wordt de woningbehoefte van Delft tot 2023 
samengevat: 
1350 tot 2100 reguliere woningen en 3550 tot 3700 studentenwoningen. Dat zijn in 
totaal 4900 tot 5800 woningen voor heel Delft. Gezien de aantallen die in de 
Startnotitie genoemd worden (1100 autonoom en 4800 nieuw te realiseren voor 
2023) wordt er vanuit gegaan dat vrijwel het gehele Delftse bouwprogramma tot 
2023 in de Wippolder gerealiseerd moet worden!!   
 
4800 woningen erbij: Als het volgens de MER kan dan moet het goed zijn, zo lijkt 
de redenering. Maar is dat ook zo? Is er naast een juridische niet ook een 
maatschappelijke kant?   Waaruit maakt B&W op dat de Wippolder-bewoners er 
5.900 woningen bij willen? Heeft u het ons gevraagd? Is hierover inspraak geweest 
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in de wijk? Wij hebben het niet gemerkt, terwijl we alle overleggen over Stadsvisie 
en Structuurvisie hebben bijgewoond. 
 
In deze projectMER wordt bovendien vooruitgelopen op  de keuze die uit de 
Structuurvisie zou moeten volgen. Uit welke scenario’s is er dan gekozen? Wilt u 
als Raad daar geen richting aan geven? Wij hebben in de Structuurvisie gelezen 
over de mogelijkheden bundelen en spreiden, over verschillende varianten in het 
woningbouwprogramma. Bij de behandeling van de Structuurvisie heeft het college 
de raad niet voor één van deze scenario’s willen laten kiezen. Maar met het 
aannemen van deze Startnotitie kiest u wel, namelijk voor het scenario verdichten 
in de hoogste variant en met name in de Wippolder.   
Met het aannemen van deze Startnotitie   

- kiest u er voor het overgrote deel van het Delftse woningbouwprogramma tot 
2023 in de Wippolder te realiseren.    

- kiest u voor pragmatisme in plaats van beleid. Immers, de project MER 
onderzoekt enkel of en hoe dat milieutechnisch kan, 4800 woningen er bij. 
En als blijkt dat het kan dan zal dat in het bestemmingsplan mogelijk worden 
gemaakt. Waar, in welke fase van de besluitvorming, was dan sprake van 
door de Raad expliciet gelegitimeerd beleid over spreiding over Delft of 
concentratie in de Wippolder?  

 
Deze project MER loopt vooruit op de keuze die eigenlijk uit de Structuurvisie zou 
moeten volgen. B&W maakt daarmee weer de klassieke fout: eerst plannen maken 
en dan "inspraak" organiseren. Wij verzoeken de Raad dringend deze fout van 
B&W te herstellen. Begin met inspraak: laat de bewoners van Delft via de Raad 
kiezen uit verschillende scenario’s uit de Structuurvisie.  
 
Dus, geachte raadsleden, wat wij u vragen is het volgende:  

1. Ga niet bij voorbaat uit van een programma van 5.900 woningen in de 
Wippolder, waarvan 4800 behoren tot de nieuwe ontwikkeling die voor 2023 
gerealiseerd zou moeten worden. Biedt de bewoners van de Wippolder, en 
feitelijk van heel Delft,  een keuze tussen verschillende scenario’s waarbij  
geconcentreerd verdichten in een wijk één van de opties is ; 
 

2. Wij hebben bij de zienswijze op de Structuurvisie en PlanMER  gepleit voor 
een MKBA (maatschappelijke kosten-baten analyse). Dit is een veel gebruikt 
instrument bij omvangrijke planvorming. B&W heeft hier niet  op gereageerd. 
Wij verzoeken u B&W voor te stellen om ten behoeve van een gedegen  
besluitvorming een MKBA uit te voeren. Dat is een objectief onderzoek naar 
alle kosten en baten, zowel economisch als maatschappelijk. Het gaat hier 
immers om een grote investeringsbeslissing in een sterk veranderend en 
daarmee onzeker economisch en financieel klimaat. Een 
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investeringsbeslissing waarvan de risico’s zo veel mogelijk moeten worden 
beperkt. Een MKBA draagt hier aan bij. 
 

3. Beschouw inspraak niet als een instrument waarbij  bewoners achteraf 
reageren op uitgewerkte plannen. Organiseer en maak gebruik van de 
deskundigheid onder de bevolking en schakel daardoor bewoners in bij de 
voorbereiding van de plannen. En daarmee bedoelen wij natuurlijk alle 
bewoners en alle voor hen relevante plannen. Deze projectMER behoort 
daartoe. Wij zijn als belangenvereniging door u betrokken bij de 
voorbereiding van de Startnotitie en hebben daarmee een VIP behandeling 
gekregen. Dat waarderen we zeer en dat mag zeker zo doorgaan. Maar er 
wonen veel meer mensen in onze wijk en er zijn meer organisaties actief. 
 

4. En hiermee kom ik op mijn 4e punt:  wij zijn zeker bereid om binnenkort  een 
grote bijeenkomst voor de wijk te organiseren om bewoners te informeren en 
met hen te discussiëren over de op handen zijnde woningbouwplannen voor 
onze wijk: Doet u mee? Misschien kunnen wij dat samen met u doen? 
 

 


