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Delft, 14 november 2012 

Betreft: grote bezorgdheid over inspraak- en groenbeleid Delft 

 

 

Beste bestuursleden en andere betrokkenen bij bewoners- en belangenorganisaties in Delft ,  

 

Met dit bericht willen we jullie informeren over voorstellen van het Delftse College van B&W om de 

invloed van burgers en belangenorganisaties terug te dringen bij gemeentelijk beleid en planvorming. 

De voorstellen komen er op neer dat inspraak wordt beperkt bij het maken of aanpassen van 

gemeentelijke beleidsnota’s en bij bestemmingsplannen. We vragen jullie kennis te nemen van de 

voorstellen en, als jullie onze zorgen delen, er bij de politiek op aan te dringen deze voorstellen terug 

te draaien.  

 

Minder inspraak  

Het College van B&W is op dit moment bezig met belangrijke aanpassingen van beleidsnota’s.1 Deze 

aanpassingen  maken het onder meer mogelijk om bouwen en parkeren in het groen te 

vergemakkelijken en om overal hoogbouw te realiseren. Ook de procedure voor 

bestemmingsplannen wordt aangepast, waardoor inspraakmogelijkheden vervallen. Het 

voorontwerp-bestemmingsplan bijvoorbeeld vervalt. Het beperken van de inspraak is bedoeld om de 

stilgevallen bouw op gang te helpen en om te bezuinigen. Wij betwijfelen of het beperken van 

inspraak de bouw op gang brengt. Wij zien eerder het risico dat te snelle besluiten over omstreden 

plannen later tot meer juridische procedures, vertragingen en kosten kunnen leiden. De bouw wordt 

er niet mee versneld en goedkoop wordt duurkoop bij de beoogde bezuinigingen. Bovendien kan een 

inperking van inspraakmogelijkheden de verstandhouding tussen burgers en gemeentebestuur 

behoorlijk op de proef gaan stellen.   

De koers die het College van B&W gekozen heeft staat haaks op de afspraken in het Coalitieakkoord2 

en de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid om burgers te betrekken via inspraak, participatie, 

                                                           
1 Bouwen in Delft – herijking kaders 
http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=72371&f=05e4c7eb7e3141114f619b7e4221c737&attachment=0
&c=4497  
2 Aan het Werk - Coalitieakkoord Delft 2010-2014 
http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=54363&f=e9f62346dc1e06b004ac1b454404248a&attachment=0
&c=33429 blz. 16: “Heldere communicatie” 

http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=72371&f=05e4c7eb7e3141114f619b7e4221c737&attachment=0&c=4497
http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=72371&f=05e4c7eb7e3141114f619b7e4221c737&attachment=0&c=4497
http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=54363&f=e9f62346dc1e06b004ac1b454404248a&attachment=0&c=33429
http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=54363&f=e9f62346dc1e06b004ac1b454404248a&attachment=0&c=33429
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beginspraak en interactieve beleidsvorming3. In reactie op de wens van de raad tot betere 

participatie4, heeft wethouder Saskia Bolten (participatie en duurzaamheid) vorig jaar toegezegd hier 

invulling aan te geven.5 Gezien de positieve voorbeelden en de voordelen van beginspraak die het 

College noemt, verbaast het ons dat al weer zo snel afstand wordt genomen van deze toezegging. 

Het lijkt er op dat participatie en inspraak mogelijk zijn als het B&W uitkomt… 

 

Aanpassingen beleidsnota’s 

De gevolgen van het beperken van de (beg)inspraak zijn deels onbekend omdat de herijking van een 

aantal beleidsnota’s nog loopt. Waar wel duidelijkheid ontstaat, lijken de gevolgen aanzienlijk. De 

Ecologische Hoofdstructuur van Delft wordt niet meer beschermd, de bestemming groen mag ook 

gebruikt worden voor parkeren. Inspraak over de nieuwe Groennota, die de Ecologienota en de 

Bomennota moet vervangen, wordt aanzienlijk teruggebracht:  de gebruikelijke procedure 

(terinzagelegging en mogelijkheid tot indienen zienswijzen)  wordt een enkele hoorzitting met 

onduidelijke status. Hoogbouw wordt niet meer vanuit een duidelijk beleidskader beoordeeld en bij 

kleinere bouwplannen wordt helemaal geen inspraak meer geboden. Omdat op 1 juli 2013 alle 

bestemmingsplannen geactualiseerd zijn vindt het College dat de voorontwerpfase voortaan 

overgeslagen kan worden.  Inspraak wordt verwoord als communicatie richting burgers.6 Kortom: de 

leefomgeving komt er bekaaid vanaf en naar bewoners en andere belanghebbenden hoeft minder 

geluisterd te worden. 

 

Wat kunnen we doen? 

Wij hopen op een reactie van uw organisatie naar bestuur en politiek. U zou daarbij bij het College 

van B&W, de gemeenteraad en de politieke partijen er op aan kunnen dringen om  

1. het College te verzoeken om zich te houden aan haar eigen afspraken in het coalitieakkoord ; 

2. alle burgers en belangenorganisaties in Delft  volgens de afgesproken wegen voldoende 

gelegenheid te geven tot inbreng in het proces van herijking van beleidsnota’s; 

                                                           
3
 onder andere Nota en Leidraad Interactieve Beleidsvorming en de Inspraak en Participatieverordening 

4
 Motie Beginspraak 

http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=67541&f=6699ed5e8351d3ec779f847c16e280e2&attachment=0
&c=15929  
5
 Notitie beginspraak 

http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=58795&f=568bfc475ecc42979ce32d489508fa66&attachment=0&
c=21469  
6
 Zie Verslag commissie SRV van 30 oktober agendapunt 3, blok 2 (wethouder Guldemond) 

2012http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=79053&f=b8380646f443f39b704bd6c321328a55&attachment=0&c=367

77) 

 

http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=67541&f=6699ed5e8351d3ec779f847c16e280e2&attachment=0&c=15929
http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=67541&f=6699ed5e8351d3ec779f847c16e280e2&attachment=0&c=15929
http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=58795&f=568bfc475ecc42979ce32d489508fa66&attachment=0&c=21469
http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=58795&f=568bfc475ecc42979ce32d489508fa66&attachment=0&c=21469
http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=79053&f=b8380646f443f39b704bd6c321328a55&attachment=0&c=36777
http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=79053&f=b8380646f443f39b704bd6c321328a55&attachment=0&c=36777
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3. ervoor te pleiten dat inspraak bij bouwplannen via het voorontwerp bestemmingsplan  

mogelijk blijft. 

Het onderwerp inspraak lijkt niet erg te leven bij de raadsleden. In 2014 zijn er weer 

raadsverkiezingen, misschien is het een idee om de politieke partijen er alvast aan te herinneren dat 

burgers en hun organisaties ook op andere momenten gehoord willen worden?  

We zijn benieuwd naar uw reactie op deze oproep. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of 

wellicht een bijeenkomst van bewoners- en belangenorganisaties over dit onderwerp,  dan  horen wij 

dit graag.  

Wij kennen natuurlijk lang niet alle bewoners- en belangenorganisaties in Delft en we zouden het erg 

op prijs stellen als u deze oproep verder verspreidt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Erik van Hunnik 

Voorzitter  

 

website: www.tunoord.nl 

email: tunoord@gmail.com 

 


