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Zienswijze op het concept MER Schieoevers Noord, het ontwerpbestemmingsplan Tiny Houses en 

het hierbij behorende ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder1 

 

Geachte leden van de raad, geacht college, 

 

Het concept MER Schieoevers Noord met bijbehorende besluiten zoals bekend gemaakt in de 

Staatscourant Nr. 63202 op 7 november 2018 geeft ons aanleiding tot het indienen van een 

zienswijze2. Over de inhoud, het proces en de procedure van het ontwerp van het plan (hierna: het 

MER, het bestemmingsplan of het besluit) hebben wij vragen en opmerkingen. 

 

Samenvatting 

In het algemeen hebben wij waardering voor de wijze waarop de m.e.r.-procedure hier wordt 

toegepast, te weten als ontwerpinstrument in het kader van ontwikkelingsplanologie.  

Wij onderschrijven de noodzaak van transformatie van het huidige gebied Schieoevers Noord van 

hoofdzakelijk bedrijven naar een gemengd stedelijk gebied met meer ruimte voor wonen en 

werken. Tegelijk plaatsen wij vraagtekens bij de keus om maximaal te verdichten waarbij niet kan 

worden voldaan aan internationale normen op het gebied van gezondheid en milieu3.  

Een redelijk alternatief waarbij wel zoveel mogelijk aan deze normen wordt voldaan is buiten 

beschouwing gelaten, zodat voor u als raad geen afweging open staat tussen maximaal verdichten 

en gezond bouwen. De oplossing bij maximaal verdichten wordt gezocht in het ‘opzoeken van de 

randen’ van wet- en regelgeving, aldus het MER.  

 

Wij pleiten er voor om het alternatief ‘gezond bouwen’ met meer ruimte voor gezinnen en ouderen 

in beeld te brengen. 

 

Navolgend lichten wij onze vragen en opmerkingen puntsgewijs verder toe. 

 

                                                 
1 Deze zienswijze is voor zover het het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden bestemmingsplan Tiny Houses betreft 
gericht aan het college van burgemeester en wethouders, voor het overige aan de raad van de gemeente Delft. 
2 In het MER staat “Gedurende deze periode kan eenieder zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp ruimtelijk plan 
en het bijbehorende MER indienen.” Onze zienswijze op het ontwerpplan is niet hiertegen gericht, maar bedoeld 
ter verheldering en verbetering. 
3 Zie hierover ook ons eerdere schrijven http://www.tunoord.nl/wp-content/uploads/vragen-geluidbelasting-Delft-
TU-Noord-101018.pdf  

http://www.tunoord.nl/
http://www.tunoord.nl/wp-content/uploads/vragen-geluidbelasting-Delft-TU-Noord-101018.pdf
http://www.tunoord.nl/wp-content/uploads/vragen-geluidbelasting-Delft-TU-Noord-101018.pdf
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Procedure 

De status van het MER is voor ons onduidelijk. In de Kennisgeving (Staatscourant 4361 van 24 

januari 20184) staat het volgende (onderstreping5 toegevoegd). 

 

In het milieueffectrapport voor Schieoevers Noord worden zowel concrete plannen als 

gebieden waar pas in de verdere toekomst een mogelijke transformatie aan de orde is, 

onderzocht. De m.e.r. Schieoevers Noord bestaat daarom uit een project- m.e.r. en een 

plan- m.e.r. gedeelte. 

 

De Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna: Commissie m.e.r.) stelt in haar advies Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau Schieoevers Noord (hierna: NRD) het volgende. 

 

Waarom wordt hiervoor een milieueffectrapport opgesteld? 

Voor activiteiten die grote milieugevolgen kunnen hebben, kan in Nederland een MER 

vereist zijn. De bijlagen C en D bij het Besluit milieueffectrapportage geven aan om welke 

activiteiten het gaat. Voor deze procedure gaat het in ieder geval om de activiteit D11.2, 

“stedelijk project”. Een MER is mogelijk ook nodig omdat effecten op Natura 2000-

gebieden optreden die in een Passende beoordeling moeten worden beschreven. Daarom 

wordt een plan-MER opgesteld. 

 

Noch in de NRD, noch in het MER zelf wordt duidelijkheid gegeven over de vraag of sprake is van 

een plan-m.e.r.-, een project-m.e.r.- of een gecombineerde m.e.r.-procedure. Het MER bevat ook 

geen project-m.e.r.- en plan-m.e.r.-gedeelte. 

 

Nu het eerste ruimtelijke besluit, het bestemmingsplan Tiny Houses, bij recht mogelijk wordt 

gemaakt en geen Passende Beoordeling op grond van de Wet natuurbescherming is vereist, gaan 

wij er van uit dat sprake is van een project-m.e.r. Graag zien wij in het definitieve plan duidelijkheid 

op dit punt. 

 

Als bevoegd gezag voor het voorbereiden en bekendmaken is in de Kennisgeving uw college 

genoemd. Niet duidelijk voor ons is de wijze waarop de gemeente Delft invulling heeft gegeven aan 

de passende scheiding van functies bij de vervulling van de rol van bevoegd gezag voor het m.e.r. 

en die van initiatiefnemer voor het bestemmingsplan bij de voorbereiding van het MER6. Graag zien 

wij de passende functiescheiding binnen de gemeente Delft toegelicht. 

 

Onduidelijk is voor ons ook de status of positie van het Concept Ontwikkelplan Schieoevers Noord 

(hierna: COP). Ligt het COP ook voor ter beoordeling en als dit het geval is voor wie? Het COP is niet 

te vinden bij “Plannen ter Inzage” op de gemeentelijke website7 en evenmin op 

                                                 
4 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-4361.html  
5 Onderstreping is ook in delen van verdere citaten in deze zienswijze toegevoegd 
6 Zoals vereist op grond van de Wet milieubeheer art. 7.28a lid 2 
7 https://www.delft.nl/wonen/bestemmingsplannen/plannen-ter-inzage  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-4361.html
https://www.delft.nl/wonen/bestemmingsplannen/plannen-ter-inzage
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ruimtelijkeplannen.nl. Op een andere gemeentelijke webpagina wordt slechts een samenvatting 

beschikbaar gesteld.  

 

Speelt het COP een rol bij de vaststelling van het bestemmingsplan met het MER en wordt het 

beoordeeld door de Commissie m.e.r.? Wat is de reden dat het COP niet actief ter beschikking 

wordt gesteld aan het publiek op de gemeentelijke projectenpagina (waar de samenvatting wel te 

vinden is)? Nu u zich als raad een oordeel over het MER vormt mogelijk in samenhang met het COP, 

maar het publiek hier geen kennis van heeft kunnen nemen (het plan lag immers niet ter inzage), is 

naar onze mening sprake van gebrekkige inspraak. Bent u bereid het college te verzoeken het COP 

alsnog ter inzage te leggen? 

 

Ligt het niet voor de hand om het COP te zien als een plan waarbij een plan-MER behoort of een 

kader of bijlage bij het bestemmingsplan? Nu is slechts sprake van een zeer beperkt (‘postzegel’) 

bestemmingsplan en een zeer breed MER waarvoor geen plan-m.e.r.-procedure is doorlopen 

gebaseerd op een ruimtelijk plan zoals het COP. Ook voor de Gebiedsvisie Schieoevers is dat niet 

het geval, al staat er in het MER het volgende. 

 

Harde kaders voor deze ambitie worden gegeven door de Gebiedsvisie Schieoevers 2030, 

versie 2010. Zo is het uitgangspunt dat in het gebied sprake zal zijn van verdichting met 

zowel woningen als arbeidsplaatsen en van functiemenging. 

 

Indien sprake is van een project-m.e.r. is het bovenliggende kader waarop een beoordeling in een 

strategische m.e.r. heeft plaats gevonden de Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030. Het 

uitgangspunt ´maximale verdichting´ is in dat MER niet als zodanig beoordeeld. Op welke wijze 

heeft een strategische milieueffectbeoordeling plaats gevonden van de ambitie ‘maximaal 

verdichten’? 

 

Op welk niveau is invulling gegeven aan een eventuele plan-m.e.r.-plicht en wat is het daarbij 

behorende ruimtelijk plan dat kaderstellend is? In het MER lezen we het volgende. 

 

Het MER Schieoevers Noord is bedoeld als informatiebron ter ondersteuning van besluiten 

over de transformatie van het plangebied. Deze besluiten worden genomen in het 

Ontwikkelplan Schieoevers Noord [...]. 

 

Welk besluit wordt genomen in het Ontwikkelplan? Het COP stelt dat het moet worden gezien als 

‘indicatief ontwerpend onderzoek’. Wat is de status van dit plan in de planologische procedure en 

welke participatie- of inspraakprocedure geldt hierbij? Gelden hiervoor de spelregels van “Delfts 

Doen”8?  

 

Wij beoordelen het Spelregelkader Schieoevers Noord positief en ook de wijze van presenteren 

hiervan in de ‘Leefomgevingsfoto’. Het Spelregelkader betreft geen juridisch-planologisch kader, 

zoals de planregels van een bestemmingsplan, zo valt te lezen. Vanuit een oogpunt van 

                                                 
8 https://www.delft.nl/wonen/bouwen/omgevingswet/delfts-doen  

https://www.delft.nl/wonen/bouwen/omgevingswet/delfts-doen
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rechtszekerheid geeft ons dit weinig houvast. Zo staat in het MER (7.2.3) dat tot 90 meter hoog 

gebouwd ‘zou moeten kunnen worden’. Verder staat in de Spelregels dat bouwplannen getoetst 

dienen te worden aan ‘de gemeentelijke hoogbouwvisie’ en dat de toegestane bouwhoogte per 

bouwplan nader dient te worden uitgewerkt. De gemeentelijke Nota Bouwhoogten van oktober 

2005 stelt bij het gebied Schieoevers ‘Zichtlijnen openhouden. Langs de waterwegen in vorm en 

hoogte op elkaar afgestemde bebouwing’. De Nota Bouwhoogten is echter in 2012 in het kader van 

de Herijking Kaders ter discussie gesteld waarbij het college heeft laten weten dat de maximale 

bouwhoogte van 75 meter in Delft niet bindend is. Het COP doet geen uitspraken over maximale 

bouwhoogten. Dat mogelijkheden hier onbegrensd zijn is gunstig voor ontwikkelaars, maar geeft 

bewoners dus geen houvast. Ook het maximale aantal woningen tot 8.500 in het plangebied, meer 

dan in de gehele wijk Wippolder, geeft weinig zekerheid aan bewoners. Ook in Den Haag heeft de 

gemeenteraad twijfel uitgesproken over een soortgelijke ontwikkeling9. Wij pleiten er daarom voor 

om toch een zekere en verdergaande begrenzing te hanteren in de kaderstelling. 

 

Verder lezen we in het MER dat voor Schieoevers Noord nog geen besluiten zijn genomen over het 

programma. Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot het ontwerpbesluit bestemmingsplan Tiny 

Houses? Hoe verhoudt deze opvatting zich tot de noodzaak om bij het eerste ruimtelijke besluit 

inzicht te geven in (de vraag hoe dit besluit past in) het voorkeursalternatief?  

 

Het plan is opgesteld in de geest van de Omgevingswet (Ow). Waar het de aanpak van participatie 

betreft waarderen wij dit. Wij gaan er van uit dat ‘in de geest van de Omgevingswet’ op dit moment 

nog wel betekent dat gewerkt wordt volgens het nu geldende wettelijk kader zoals de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), de Wet milieubeheer (Wm) en de Crisis- en herstelwet (Chw). Voor 

sommige vervolgbesluiten zal gelden dat deze onder de Ow zullen plaats vinden, voor andere dat 

deze nog onder de huidige regeling zullen plaats vinden. Kan aangegeven worden in hoeverre bij de 

effectbeoordeling vooruitgelopen is op de haalbaarheid of aanvaardbaarheid van onderzochte 

volgende aanlegbesluiten op grond van de Ow? Welke planning is hierbij gevolgd? 

 

Vermijden en voorkomen van gezondheidsschade 

Een belangrijke rol is in het MER weggelegd voor monitoring. Uit de systematiek bij m.e.r. blijkt 

overigens dat allereerst maatregelen moeten worden getroffen om aanzienlijke nadelige 

milieueffecten te vermijden, te voorkomen, te beperken en, als dat mogelijk is, te compenseren (in 

deze volgorde) 10. Het toepassen van bijzondere wetgeving om aanzienlijk nadelige gevolgen voor 

het milieu wel mogelijk te maken, mits gecompenseerd wordt, is dus in strijd met de 

voorkeursaanpak: vermijden en voorkomen, dan beperken en als dat niet mogelijk is compenseren. 

                                                 
9  https://www.omroepwest.nl/nieuws/3729725/Door-afwijken-van-de-wet-bouw-duizenden-huizen-in-onze-
buurt-veel-dichterbij en https://www.omroepwest.nl/nieuws/3730447/Toekomst-Haagse-Binckhorst-kan-starten-
oppositie-houdt-zorgen  
10 De huidige regeling in de Wm (§ 7.12.) bevat de verplichting tot evaluatie.  
Het Omgevingsbesluit art. 11.16 (consultatieversie oktober 2018) vermeldt: 
1. Het milieueffectrapport bevat in ieder geval de volgende informatie: […] 
g. een beschrijving van de kenmerken van het project en de voorgenomen maatregelen om alle beschreven 
aanzienlijke nadelige milieueffecten te vermijden, te voorkomen, te beperken en, als dat mogelijk is, te 
compenseren en, voor zover van toepassing, van voorgestelde monitoringsmaatregelen en procedures voor 
monitoring. 

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3729725/Door-afwijken-van-de-wet-bouw-duizenden-huizen-in-onze-buurt-veel-dichterbij
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3729725/Door-afwijken-van-de-wet-bouw-duizenden-huizen-in-onze-buurt-veel-dichterbij
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3730447/Toekomst-Haagse-Binckhorst-kan-starten-oppositie-houdt-zorgen
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3730447/Toekomst-Haagse-Binckhorst-kan-starten-oppositie-houdt-zorgen
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Op het voorbeeld geluidbelasting betekent dit geluidgevoelige functies zo situeren dat geen 

gezondheidsrisico’s optreden (GES-scores onvoldoende tot zeer slecht). Als dat niet mogelijk is, 

bronmaatregelen treffen zoals stille wegdekken en lagere rijsnelheid. Als dat niet (voldoende) 

mogelijk is afschermende maatregelen en als dat onvoldoende is bijzondere regelgeving inzetten 

en compenseren (dove gevels waarbij de ramen niet open kunnen bijvoorbeeld). Het MER beroept 

zich zelfs op een situatie in Hamburg11 als voorbeeld. 

 

De praktijk is helaas, zoals geprojecteerde nieuwbouw direct langs de A1312 duidelijk maakt, dat 

bijzondere wetgeving13 ingezet wordt om kosten te besparen voor geluidwerende voorzieningen 

(er wordt geen geluidscherm geplaatst tussen de A13 en de direct hiernaast te bouwen 

woonbuurt). 

 

Over het voornemen te monitoren zijn wij positief, maar hebben wij nog wel vragen. Het MER stelt 

het volgende over monitoring. 

 

Na vaststelling van het plan is het bevoegd gezag verplicht de daadwerkelijke 

milieugevolgen van de uitvoering van het voornemen te onderzoeken. 

 

Daarvoor is noodzakelijk in beeld te brengen wat de huidige situatie is en wat de verwachte 

effecten zijn. Op de Leefomgevingsfoto Schieoevers Noord te Delft14 (die overigens niet eenvoudig 

vindbaar is) is voor sommige aspecten wel een goede nulsituatie zichtbaar, voor andere, zoals 

gezondheid, is dat onvoldoende zichtbaar.  

Hoeveel of welk aandeel bewoners valt nu in GES-score klassen ‘onvoldoende – zeer slecht’ en wat 

is de prognose voor het jaar 2030? Met andere woorden: wanneer moet bijgestuurd worden met 

extra maatregelen of niet? Maakt de referentiesituatie zoals getoond op de leefomgevingsfoto deel 

uit van het MER zoals ter inzage gelegd? Overigens is het positief dat reeds wordt aangesloten bij 

de verwachte verplichting15 monitoringgegevens digitaal ter beschikking te stellen van het publiek. 

 

Bij de (te) hoge geluidbelasting op grond van bijzondere wetgeving wordt aangenomen dat het 

resultaat vanuit m.e.r.-perspectief aanvaardbaar is. Er heeft echter geen strategische 

milieueffectbeoordeling plaats gevonden op (het Uitvoeringsbesluit) Chw. Nu het gebied is 

opgenomen in de 16e tranche Ub Chw en specifiek voor dit gebied afwijkend hogere geluidnormen 

gelden, doet de vraag zich voor of deze regelgeving niet zelf onderwerp van strategische 

milieueffectbeoordeling had behoren te zijn16. Wij zien in elk geval graag een beschouwing op dit 

punt in de beantwoording van onze zienswijze. 

                                                 
11 Zie hierover http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/luxusprobleme-in-hamburg-wo-reiche-leute-roecheln-
muessen-a-681656.html en https://www.abendblatt.de/hamburg/article209026199/Anwohner-protestieren-
gegen-geplantes-Ueberseequartier.html  
12 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-9265.html  
13 De Interimwet stad-en-milieubenadering zoals toegepast bij de Schoemakerplantage, bij Schieoevers Noord ook 
het Uitvoeringsbesluit Crisis- en herstelwet 
14 https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=00c8c8950bd847e2b4e8205ae22dec33  
15 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-9265.html Ib Ob art. 11.5 
16 Zie https://www.commissiemer.nl/jurisprudentie/c-290.15 over het EU Hof-arrest D’Oultremont e.a. in relatie 
tot Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/luxusprobleme-in-hamburg-wo-reiche-leute-roecheln-muessen-a-681656.html
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/luxusprobleme-in-hamburg-wo-reiche-leute-roecheln-muessen-a-681656.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article209026199/Anwohner-protestieren-gegen-geplantes-Ueberseequartier.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article209026199/Anwohner-protestieren-gegen-geplantes-Ueberseequartier.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-9265.html
https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=00c8c8950bd847e2b4e8205ae22dec33
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-9265.html
https://www.commissiemer.nl/jurisprudentie/c-290.15
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Omvang plangebied 

Het bouwplan aan de Abtswoudseweg - Zuideinde17 (‘plan Van Mierlo’) en het bouwplan 

Woningbouw Abtswoudseweg18 maken ten onrechte geen onderdeel uit van het MER. Het 

plangebied zoals beschreven in het MER is later weliswaar uitgebreid met Leeuwenstein, maar niet 

met het gebied Abtswoudseweg - Zuideinde. Deze planen voor circa 140 vrije sector koop- en 

huurappartementen worden ten onrechte aangemerkt als autonome ontwikkeling. Er is geen 

planologisch besluit bekend en de plannen zijn strijdig met het vigerende bestemmingsplan 

Schieoevers Noord 201319. Ook uit de naamgeving van het bestemmingsplan uit 2013, “Schieoevers 

Noord”, wordt reeds duidelijk dat dit om eenzelfde gebied gaat als het MER-gebied Schieoevers 

Noord. Dat hierbij het gedeelte waar geen ontwikkelingen worden verwacht buiten het MER-

gebied is gehouden, is verdedigbaar, maar dat een belangrijk bouwplan - met onder andere een 

appartementencomplex van tien verdiepingen, waartegen grote bezwaren van omwonenden 

bestaan - buiten de m.e.r.-procedure voor Schieoevers Noord is gehouden kunnen wij niet volgen. 

Wij vragen u het MER op dit punt aan te vullen. 

 

Beoordelingskader, effecten 

Het MER Schieoevers Noord bevat op een aantal essentiële punten geen toereikende, 

kwantitatieve informatie, bijvoorbeeld ten aanzien van gezondheidseffecten. Er is veel technische 

informatie over geluidcontouren en externe veiligheidsrisico’s, maar een vertaling wat dit concreet 

betekent voor (toekomstige) bewoners en andere gebruikers van het gebied ontbreekt. Welke 

gezondheidsrisico’s lopen bewoners concreet wanneer zij blootgesteld worden aan een 

milieubelasting boven de WHO-normen20? En om hoeveel of welk percentage van de bewoners 

gaat het dan? Wij vragen u de informatie op dit punt aan te vullen. 

 

Alhoewel de huidige en toekomstige m.e.r.-regelgeving aan het bevoegd gezag ruimte laat om zelf 

te bepalen welke beoordelingsmethode wordt gehanteerd voor de beschrijving van milieueffecten 

en de keus of deze effecten kwalitatief of kwantitatief in beeld worden gebracht, is de summiere 

kwalitatieve beschrijving van de gezondheidseffecten in dit MER ontoereikend. Daarbij moet 

worden uitgegaan van een ‘worst case’ scenario21. Juist ook omdat de reguliere wettelijke normen 

                                                 
programma's (SMB-richtlijn); RL 2011/92/EU BIJLAGE II 10. b) noemt expliciet Stadsontwikkelingsprojecten, met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen.  
17 https://www.delft.nl/wonen/bouwen/bouwprojecten-de-stad/nieuwbouw-het-zuideinde  
18 https://www.delft.nl/wonen/bestemmingsplannen/plannen-ter-inzage/bestemmingsplan-woningbouw-
abtswoudseweg  
19 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-12568.html  
20 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/383922/noise-guidelines-exec-sum-eng.pdf?ua=1 en 
http://www.euro.who.int/en/env-noise-guidelines  
21 Naar onze mening staan zowel de huidige als de toekomstige m.e.r.-regelgeving in de weg aan kwalitatieve 
beschrijving waar kwantitatieve gegevens verkregen kunnen worden. Daarbij denken wij niet alleen aan de uit de 
beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het rechtszekerheidsbeginsel, voortvloeiende eisen, maar ook aan de 
m.e.r.-richtlijn. Als het bestemmingsplan het project-m.e.r.- plichtige besluit is, dan heeft dat plan te gelden als de 
(deel-)vergunning in de zin van de m.e.r.-richtlijn. De m.e.r.-richtlijn lijkt geen mogelijkheid te bieden om bij het 
beschrijven van de milieueffecten niet uit te gaan van hetgeen de vergunning allemaal mogelijk maakt. Dat pleit er 
juist voor dat in het MER wel wordt uitgegaan van de op de maximale gebruiksmogelijkheden gebaseerde worst 
case-uitgangspunten. 

https://www.delft.nl/wonen/bouwen/bouwprojecten-de-stad/nieuwbouw-het-zuideinde
https://www.delft.nl/wonen/bestemmingsplannen/plannen-ter-inzage/bestemmingsplan-woningbouw-abtswoudseweg
https://www.delft.nl/wonen/bestemmingsplannen/plannen-ter-inzage/bestemmingsplan-woningbouw-abtswoudseweg
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-12568.html
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/383922/noise-guidelines-exec-sum-eng.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/en/env-noise-guidelines
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ter bescherming van de gezondheid worden ‘opgerekt’ met bijzondere wetgeving, is het aspect 

‘gezondheid’ extra belangrijk. De dosis-effectrelaties die ten grondslag liggen aan bijvoorbeeld de 

WHO-normen kunnen niet worden ‘opgerekt’ met bijzondere wetgeving. 

 

Zo is voor water ook een semi-kwantitatieve beoordeling gewenst, onder andere om het kunnen 

bereiken van ambities op het gebied van klimaatbestendigheid en waterbergend vermogen te 

kunnen beoordelen, bijvoorbeeld de huidige en toekomstig gewenste verhouding verhard / 

onverhard oppervlak. Deze informatie ontbreekt nu. Wij vragen u deze informatie aan te vullen. 

 

De indicator ‘bereikbaarheid’ lijkt ons niet geschikt voor het bepalen van milieueffecten. 

Bereikbaarheid als economische factor is begrijpelijk, maar de effectscore hiervan kan niet worden 

gezien in het kader van milieueffectbeoordeling. Mobiliteitsambities maken deel uit van de op 

milieueffecten te beoordelen activiteiten net als de realisatie van woon- en bedrijfsfuncties. 

 

Het MER stelt verder het volgende. 

 

Harde kaders worden ingegeven door landelijk en lokaal duurzaamheidsbeleid. Voor veel 

duurzaamheidsthema’s zijn echter abstracte doelen gesteld die bovendien buiten de 

planperiode vallen. 

 

Veel ambities hebben juist een horizon 2030 of 2040 en kunnen naar onze mening concreter op 

planniveau worden vertaald, te beginnen bij het eerste bestemmingsplan, het plan Tiny Houses. Bij 

dit plan wordt geen expliciet verband gelegd met de mate waarin invulling wordt gegeven aan de 

genoemde duurzaamheidsambities. Met het plan zou een eerste invulling gemaakt kunnen worden 

van ‘de monitor MER Schieoevers Noord’. Wij verzoeken u bij het bestemmingsplan aan te geven 

voor ‘welk deel’ dit plan het MER ‘gebruikt’. 

 

Als een dergelijke vertaling vanwege de abstractheid van lokale duurzaamheidsambities niet 

mogelijk is, vragen wij of u van mening bent dat deze duurzaamheidsambities ontoereikend of 

onvoldoende concreet zijn voor het niveau van ruimtelijke planvorming als voor Schieoevers Noord 

en of dit betekent dat deze ambities dan aangescherpt dienen te worden? 

 

Alternatieven 

In het COP staat het volgende. 

 

Er is bewust gekozen voor het hanteren van de term scenario’s, om te voorkomen dat de 

indruk wordt gewekt dat deze programma’s op voorhand als een reëel te beschouwen 

en/of maximaal alternatief worden gezien. 

 

Het MER dient echter uit te gaan van redelijkerwijs in beschouwing te nemen (of redelijke) 

alternatieven met inbegrip van een ‘worst case’ scenario ofwel de maximaal planologisch 

vergunbare activiteit (zie ook onze eerdere opmerking hierover). Zijn deze scenario´s nu wel of 

geen alternatieven en als zij dat niet zijn, wat zijn dan wel de alternatieven? Er wordt nu geen 
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duidelijke invulling gegeven aan de eis redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven te 

beschrijven22. Er bestaat kortom een verplichting om alternatieven ook als zodanig te benoemen en 

te beschrijven en dus niet als ‘scenario´s’ of ‘beleidsalternatieven’.  

 

Hoewel geen verplichting meer bestaat om een meest milieuvriendelijk alternatief te beschouwen, 

zou een alternatief met de minst nadelige gevolgen voor het milieu inzicht kunnen bieden in de 

haalbaarheid van duurzaamheidsambities. Met name voor een ambitie om de totale verkeers- en 

geluidbelasting gelijkblijvend of lager te laten zijn dan in de nu gekozen scenario´s, zou een 

dergelijk alternatief in beeld gebracht dienen te worden. Ook een alternatief waarbij voldaan wordt 

aan de (reguliere) eisen op grond van de Wet milieubeheer (en geen gebruik hoeft te worden 

gemaakt van bijzondere wetgeving) zou inzicht kunnen bieden in de haalbaarheid van een ‘gezond 

bouwen alternatief’. Naar onze mening is dit een ‘redelijkerwijs in beschouwing te nemen 

alternatief’, dat nu echter ontbreekt. Wij vragen u het MER aan te vullen met een dergelijk 

alternatief. 

 

Het begrip programmascenario´s lijkt een min of meer autonome ontwikkeling aan te geven en niet 

een keuze. Het levert daarom verwarring op met het begrip (m.e.r.-)alternatieven. Wij vragen u het 

MER op dit punt te verduidelijken. 

 

In het MER staat op bladzijde 37 dat voor het deelgebied Nieuwe Haven het 

(woningbouw)programma reeds vast staat. Het plan Nieuwe Haven maakt echter geen deel uit van 

de autonome ontwikkeling zoals beschreven in het MER. Is hier bedoeld dat de bestuurlijke 

voorkeur voor dit plan vast staat, maar dat de aanvaardbaarheid nog beoordeeld wordt in de 

planologische procedure?  

 

In het MER wordt gerefereerd aan de Leefomgevingsfoto Amsterdam Haven-Stad. Daar worden 

echter veel meer aspecten weergegeven en vaak op een concreter niveau. Kan per aspect worden 

aangegeven waarom daar bij Schieoevers Noord van wordt afgezien? 

 

Verkeer, luchtkwaliteit, geluid 

De verkeerseffecten (en daarmee de aanzienlijk nadelige gevolgen voor het milieu) zijn fors en zijn 

in het MER (hoofdrapport) slechts in beeld gebracht voor het plangebied, terwijl de 

verkeersaantrekkende werking rond het plangebied aanzienlijke gevolgen daar kan hebben. Delen 

van de wijk Wippolder zijn nu reeds overbelast met als gevolg slechte luchtkwaliteit en te hoge 

                                                 
22 Wm art 7.7 lid 1.onder b. “een beschrijving van de voorgenomen activiteit, alsmede van de alternatieven 
daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen, ...”  
idem Wm 7.23 lid 1 onder d) en Wm artikel 7.14 20 1 “In of bij het plan wordt in ieder geval vermeld: b. hetgeen is 
overwogen omtrent de in het milieueffectrapport beschreven alternatieven;” 
Zie ook Omgevingsbesluit Artikel 9.3 (aangezien wordt gewerkt in de geest van de Ow). 
Het milieueffectrapport bevat in ieder geval de volgende informatie: 
een beschrijving van de inhoud van het plan of programma en de redelijke alternatieven, de belangrijkste 
doelstellingen van het plan of programma en het verband met andere relevante plannen en programma’s, 
de relevante aspecten van de bestaande staat en kwaliteit van het milieu en de mogelijke ontwikkeling daarvan als 
het plan of programma niet wordt uitgevoerd, 
 



Belangenvereniging     TU Noord 
 

9 
 

geluidbelasting op gevoelige bestemmingen zoals woningen. Pas bij sterke vergroting van een kaart 

in een bijlage bij het MER23 blijkt dat bijvoorbeeld in TU Noord straten circa 1.000-3.000 

motorvoertuigen per dag extra te verwerken krijgen op de toch al overbelaste route A13-centrum 

door TU Noord. Ondanks vele jaren van ijveren door bewoners voor maatregelen om de grote 

hoeveelheid verkeer door TU Noord te beperken, schieten de maatregelen hiervoor nog steeds 

tekort en zijn nog altijd te veel woningen belast met verkeersgeluid van meer dan 60 decibel. Ook 

de luchtkwaliteit is in dit deel van Delft aanmerkelijk slechter dan op de meeste andere plekken. 

 

Het MER stelt over de noodzaak van verbetermaatregelen het volgende. 

 

Gezien de referentiesituatie en de gewenste verdichting zijn zeer significante maatregelen 

noodzakelijk om een hoog programma toe te voegen.  

En  

Uit de figuren is op te maken dat het wegverkeerslawaai zeer bepalend is voor de 

geluidssituatie in Schieoevers Noord. Vrijwel overal is de belasting hoger dan 53 dB (gele 

kleur en hoger in figuur 7.7), in het zuidelijk deel is als gevolg van de Kruithuisweg, de 

Schieweg en de Rotterdamseweg de geluidbelasting hoger dan 58 dB (lichtoranje kleur en 

hoger). Hier wordt mogelijk de maximale ontheffingswaarde voor de Kruithuisweg 

overschreden. 

 

Over luchtkwaliteit wordt opgemerkt in het MER. 

 

Woningen hebben wel een verkeersaantrekkende werking waardoor de motorvoertuigen 

van en naar de woningen een bijdrage hebben aan de concentraties luchtverontreinigende 

stoffen. 

 

Bij de beschrijving van geluideffecten missen wij het aspect luchtvaartgeluid, al dan niet in 

cumulatie met overig geluid. Wij verzoeken u dit aspect te beschouwen. 

 

In het MER (hoofdrapport) zien wij geen beeld van de prognoses voor de autonome situatie voor 

luchtkwaliteit en geluid, waarom worden deze alleen getoond voor hittestress? 

Bij parkeren worden in het plan ook duurzaamheidsambities aangegeven, bijvoorbeeld ten aanzien 

van waterdoorlatendheid van de parkeerplaatsen of de aanwezigheid van elektrische 

oplaadpunten, Waarom ontbreken bij het bestemmingsplan concrete voorschriften hiervoor? 

 

Gezondheid 

Uit de gezondheidseffectbeoordeling blijkt dat de huidige situatie in het plangebied grotendeels 

slecht is, hoe kan desondanks sprake zijn van een aanvaardbare leefomgevingskwaliteit bij een plan 

dat verdere verslechtering tot gevolg heeft? Waarom zijn geen alternatieven in beeld gebracht die 

                                                 
23 Verkeersonderzoek Schieoevers Noord te Delft 25 oktober 2018. Deze bijlage is niet bij de raadsstukken gevoegd. 
Zie ook https://media.delft.nl/pdf/Schieoevers/verkeersonderzoek-schieoevers-noord.pdf  
 

https://media.delft.nl/pdf/Schieoevers/verkeersonderzoek-schieoevers-noord.pdf
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de gezondheid niet verslechteren? De weergave van gevolgen voor de gezondheid is bovendien 

dermate vaag en algemeen (niet uitgesplitst) dat deze geen bruikbare inzichten oplevert.  

 

De conclusie in het MER is op dit punt echter als volgt. 

 

Ook buiten het plangebied wijzigt er door de ontwikkeling niet veel en blijven de GES-

scores gelijk, van zeer goed tot onvoldoende voor geluid (score 0 tot 6) en van zeer matig 

tot ruim onvoldoende voor luchtkwaliteit (score 4 tot 7). Maatregelen zijn nodig om de 

milieugezondheidskwaliteit te verbeteren. 

 

Deze conclusie is onbegrijpelijk. Gezondheidseffecten kunnen in elk geval op het niveau van deel- 

of bestemmingsplan bepaald worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het plan Tiny Houses maar ook 

voor het plan Nieuwe Haven. Waarom zijn daar de gevolgen voor de gezondheid niet concreter in 

beeld gebracht? 

 

De ambities op het gebied van leefomgeving zijn op onderdelen onduidelijk aangegeven. Er staat in 

het MER bijvoorbeeld. 

 

Geluid: keuzes in het geluidsbeleid voor Schieoevers Noord zijn nodig om in het huidige 

geluidsklimaat de transformatieopgave mogelijk te maken. Daarnaast zal bij bijna iedere 

ontwikkeling geluidsonderzoek moeten worden uitgevoerd om met behulp van 

maatregelen de geluidseffecten te beperken. 

 

Wordt nu een “een gezonde leefomgeving” (GES-score positief) als randvoorwaarde gehanteerd 

voor woonontwikkeling of worden maximale grenzen opgezocht met bijzondere wetgeving als de 

Interimwet stad- en-milieubenadering (Iw sem) en Chw? In de NRD staat hierover het volgende. 

 

Ook worden mogelijkheden om (tijdelijk) af te wijken van de wettelijke normen die 

geboden worden door de Interimwet stad- en milieubenadering, de Crisis- en herstelwet en 

de Omgevingswet afgewogen. Om bijvoorbeeld het programmascenario Maximaliseren 

woningbouwprogramma mogelijk te maken, zal de spanning tussen milieucontouren en 

woningbouw inzichtelijk gemaakt moeten worden, maar ook of bijvoorbeeld dove gevels 

toegepast moeten worden. 

 

En in het COP staat het volgende. 

 

Voor een woon- en werkklimaat dat nagestreefd wordt in Schieoevers Noord zal op het 

scherpst van de regelgeving moeten worden gekeken naar wat prettig, goed, acceptabel en 

technisch te maken is. Het COP voor Schieoevers Noord zoekt daarbij de randen op van wat 

er mogelijk en toegestaan is. De nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet in spé biedt 

en de modernste technieken voor woonvormen en bedrijfsruimten zullen uit de kast 

moeten worden gehaald om de gewenste intensivering van het ruimtegebruik langjarig 

gestalte te kunnen geven...[…]. 
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Hoe kan gezondheid in het MER als positief worden beoordeeld als niet helder op het verloop van 

bijvoorbeeld GES-scores kan worden gestuurd? Er wordt toegewerkt naar een verslechtering die 

nog met bijzondere wetgeving ‘op het randje van aanvaardbaar’ blijft. De ambities in het plan lijken 

ons onder de maat. Er staat in het MER het volgende. 

 

Binnen wet- en regelgeving is het mogelijk om in heel Schieoevers te verdichten met 

woningen en bedrijven, maar dan zal wel geaccepteerd moeten worden dat de kwaliteit 

van het leefklimaat op bepaalde punten lager is dan in bijvoorbeeld een rustige woonwijk. 

Om toch een goede kwaliteit van het leefklimaat te borgen zijn er oplossingen te bedenken. 

Vooropgesteld zijn er bronmaatregelen denkbaar om geluidbelasting af te schermen. 

Daarnaast is met het gebruik van innovatieve wetgeving (zoals de mogelijkheden uit de 

Crisis- en Herstelwet en de Stad en Milieubenadering). 

 

Mate van verdichten 

Maximaal verdichten wordt gezien als een strategie om het groene buitengebied open te houden. 

Wie de ruimtelijke ontwikkeling van Delft en omliggende gemeenten door de tijd heen beziet, 

constateert dat het buitengebied desondanks verstedelijkt. Het streven om groene, natuurlijke 

gebieden te behouden wordt gevoed door een gevoel van verbondenheid met groen en natuur. 

Kinderen die opgroeien tussen hoogbouw missen de kans daartoe. Voldoende natuurlijk groen in 

de woonomgeving is daarom essentieel. Dat besef mist helaas in het COP waar in de visualisaties 

groene randen de hoogbouw ´inkleden´. Ruimte voor speel- en ontdeknatuur is ook in een gebied 

als Schieoevers Noord gewenst. In het MER (8.3.1) wordt het gebied zelfs gekarakteriseerd als niet 

aantrekkelijk voor kinderen en ouderen. Er wordt met andere woorden een woonwijk gecreëerd 

met maximaal 8.500 woningen voor ´young urban professionals´ Dit is naar onze mening een te 

eenzijdige benadering. De verwachting dat de woonbuurt ‘minder geschikt voor gezinnen met 

kinderen en ouderen’ wordt, heeft belangrijke gevolgen die waarschijnlijk ook niet onderzocht zijn. 

Dat betekent immers dat er een grote woonwijk gebouwd wordt die vooral bedoeld is voor 

passanten, huishoudens die er tijdelijk wonen. Onderzocht zou moeten worden of een dergelijk 

(enorm) grote nieuwe wijk met bewoners waarvan het overgrote deel zich niet met de buurt 

verbindt wel duurzaam is. Of wordt er van uitgegaan dat in de nabije toekomst de meeste 

bewoners hun hele leven zonder kinderen doorbrengen en niet oud worden? 

 

Wij vragen u om expliciet aandacht te besteden aan het belang van voldoende ‘ademruimte’ en er 

meer rekening mee te houden dat ook kinderen en ouderen in het gebied optimaal (moeten 

kunnen) wonen. 

 

Maximaal verdichten leidt tot 8.500 woningen waarmee direct in meer dan de helft van de Delftse 

woningbouwopgave kan worden voorzien. Hoe meer woningen echter in het gebied worden 

gebouwd, hoe minder geschikt deze zijn voor gezinnen met kinderen en ouderen, zoals in het MER 

ook reeds wordt opgemerkt (8.3.1). Juist gezinnen met kinderen trekken weg uit de stad waardoor 

een negatieve spiraal kan ontstaan voor de leefbaarheid en de sociale diversiteit. Wij vragen u het 

plan en het beoordelingskader in het MER op dit punt aan te passen. 
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Natuur, ecologie, groen 

Een voorbeeld van tekortschietende, vrijblijvende kaders vormt het aspect natuur in het plan. In 

het Spelregelkader wordt daarover het volgende opgemerkt. 

 

Nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk, mits:  

• Een nader onderzoek is uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten, 

de effecten op deze soorten en de eventuele overtreding van verbodsbepalingen; 

• Het onderzoek dient tevens inzicht te bieden in de mogelijkheden van 

natuurinclusief bouwen en het vergroten van de biodiversiteit 

(inspanningsverplichting). 

• Bij nieuwe ontwikkelingen waar mogelijk de laaggelegen daken groen uitvoeren en 

gevels voorzien van groen, ter bevordering van de biodiversiteit en vergroening van 

het gebied; 

• Bij nieuwe ontwikkelingen dienen zo veel mogelijk pocketparken en kleinschalige 

groenblauwe structuren te worden gerealiseerd, overeenkomstig met het opgestelde 

groene raamwerk; 

• Van bovenstaande spelregel kan worden afgeweken door toepassing van een 

compensatiemaatregel waarmee de groenvoorzieningen worden verbeterd (zie 

maatregelen groen uit Compensatielijst). 

Bij nieuwe ontwikkelingen in de stedelijke ecologische structuur Delft gelden de volgende 

voorwaarden: 

• De ontwikkelingen mogen niet leiden tot verzwakking van de ecologische structuur 

Delft, waar mogelijk wordt deze versterkt; 

• Advies wordt aangevraagd bij de stadsecoloog van de gemeente Delft. 

 

In het plan wordt verder opgemerkt24. 

 

Binnen het plangebied zijn geen waardevolle groenstructuren aanwezig. Daarnaast zal bij 

de ontwikkeling van Tiny Houses aandacht worden besteed aan het vergroenen van de 

buurt. 

 

Er blijkt zeer veel onderzoek verricht te zijn naar natuur, echter volledig gericht op het uitsluiten 

van risico’s, niet op het benutten van kansen. Bij ‘inrichting en gebruik buitenruimte’ in het MER is 

de optie natuurinclusief bouwen vervallen bij de hoogst scorende beleidsambitie, waarom is dat? 

 

In de Spelregels staat dus expliciet aangegeven dat het onderzoek inzicht dient te bieden in de 

mogelijkheden van natuurinclusief bouwen en het vergroten van de biodiversiteit 

(inspanningsverplichting). In het eerste bestemmingsplan staat slechts (bij 4.4.4 gewenste 

ontwikkeling waterkwantiteit) het volgende. 

 

                                                 
24 Het COP noemt nog: “Daarbij wordt gestimuleerd om op innovatieve en geïntegreerde wijzen oplossingen te 
vinden voor energie, klimaat, biodiversiteit, gezondheid, groen en een circulaire economie.” 
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Verder zijn er horeca, maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening, onderwijs en 

voorzieningen ten behoeve van cultuur en ontspanning mogelijk tot maximaal 500 m² per 

functie. De rest van het plangebied zal worden ingedeeld als gemeenschappelijke tuin en 

groen. 

 

Waar vinden wij het onderzoek naar natuurinclusief bouwen? Waarom bevatten de verbeelding en 

de planregels geen bepaling over natuur of groen? Hoeveel groenoppervlak of welk aandeel groen 

dient de initiatiefnemer of vergunninghouder te realiseren? Is dit particulier of openbaar groen? In 

welke mate draagt dit plan bij aan de concrete ambitie “vergroten van de biodiversiteit”? Uit welke 

onderzoeksgegevens blijkt dit? 

 

Het COP bevat een kaart met het groene raamwerk op bladzijde 91 waar sprake is van ‘indicatief 

groen’. Kan toegelicht worden wat ‘indicatief groen’ inhoudt en hoe deze categorie zich verhoudt 

tot de verbeelding in het bestemmingsplan waar, voor hetzelfde gebied, deze bestemming 

ontbreekt? 

 

Wat betreft ‘groene beeldvorming’ merken wij nog op dat figuur 8.2 in het MER suggereert dat een 

hogere bebouwingsdichtheid beter scoort (want groener). Bebouwing wordt gebruikelijk met de 

kleur rood weergegeven (of neutraal in grijstinten). Hoe groener betekent hier echter juist hoe 

meer verkeer en milieudruk. Wij zouden graag zien dat deze beeldvorming beter aansluit bij de 

beleving. 

 

Dat Delft bij de 20% minst groene gemeentes van Nederland behoort25 zal er met het plan 

Schieoevers Noord niet veel beter op worden. Het ‘groene raamwerk’ waaraan in het MER 

gerefereerd wordt26 is op drie verschillende plaatsen verschillend en niet concreet weergeven 

Wordt voor het gehele plangebied een concrete norm voor de verhouding groen: bebouwd gebied 

nagestreefd? Hoeveel vierkante groen per huishouden is voorzien en hoe past dit binnen het beeld 

en de ambitie voor Delft als geheel? 

 

Klimaat en klimaatadaptatie 

In het COP en het MER staan veel ambities op het gebied van klimaat en klimaatadaptatie, 

bijvoorbeeld de ambitie dat parkeerplaatsen per 2025 waterdoorlatend zijn. Op het concrete 

niveau van het bestemmingsplan zien wij echter niets terug over klimaatadaptatie (klimaat wordt 

alleen genoemd in het kader van vestigingsklimaat, akoestisch klimaat en woonklimaat). Waarom 

ontbreken in de planregels, bijvoorbeeld over parkeren, concrete voorschriften over 

klimaatadaptatie? Ook voorschriften om de gevolgen van droogte en hittestress te beperken 

ontbreken. Wij vragen u de planregels op dit punt aan te vullen. 

 

In het MER staat als uitgangspunt het volgende. 

 

                                                 
25 Zie http://www.groenmonitor.nl/news/groenste-gemeente-van-nederland  Delft staat op plek 319 (van 388) 
26 Zie https://leefomgevingsfoto.anteagroup.nl/delft-schieoevers/ thema natuur  

http://www.groenmonitor.nl/news/groenste-gemeente-van-nederland
https://leefomgevingsfoto.anteagroup.nl/delft-schieoevers/
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Waarborgen dat voldoende speelplekken, sportvoorzieningen en groene parken worden 

aangelegd, ter bevordering van bewegen, ontmoetingen en een groene leefomgeving; 

 

Wat is in dit verband ‘voldoende’, van welke norm wordt uitgegaan? 

 

Spelregelkader 

Het Spelregelkader is in zijn algemeenheid goed bedoeld, maar schiet tekort in de concrete 

uitwerking. Wij stellen u voor de ‘zachte waarden27’ als groen, ecologie, natuur en klimaat beter te 

borgen door op het niveau van het plan-MER-gebied concretere eisen te formuleren en door op het 

niveau van het bestemmingsplan hier ook daadwerkelijk invulling aan te geven. 

 

Nut en noodzaak 

Over het plan is reeds eerder opgemerkt dat de ambitie van ‘maximaal verdichten’ als enige keus 

tekort schiet. Nut en noodzaak zijn daarbij naar onze mening onvoldoende aannemelijk gemaakt. In 

de ruimtelijke planvorming en bij m.e.r. wordt gebruik gemaakt van de verstedelijkingsladder ter 

beschouwing van nut en noodzaak van de bouwplannen. 

 

Het ontwerp bestemmingsplan Tiny Houses bevat een beschouwing over de verstedelijkingsladder, 

daarover staat het volgende. 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de Ladder voor duurzame verstedelijking 

opgenomen. Op grond van deze bepaling moet in een bestemmingsplan worden 

beschreven op welke wijze, voor onder andere bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel 

en woningbouwlocaties, rekening is gehouden met de Ladder. Het doel van de ladder voor 

duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale 

benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Met de ladder voor duurzame 

verstedelijking wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle 

ruimtelijke en infrastructurele besluiten nagestreefd. 

 

Het MER geeft echter aan dat dit niet nodig is. Daar staat bij Besluit ruimtelijke ordening (2012). 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de ladder voor duurzame verstedelijking als 

motiveringseis opgenomen. Schieoevers Noord is bestaand bebouwd gebied, waardoor de 

ladder niet van toepassing is op de transformatie. 

 

Wij missen een toepassing in het MER van de Ladder voor duurzame verstedelijking28 en vragen u 

deze alsnog toe te voegen. 

 

                                                 
27 Bedoeld zijn aspecten waarvoor geen exacte normen gelden en die soms ook moeilijk in geld uit te drukken zijn. 
28 Zie ook ECLI:NL:RVS:2017:1724 en eerdere uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (Ekkersrijt III, Groningen Bauhaus). Hier overweegt de Afdeling ‘…dat het plangebied weliswaar voorheen 
bebouwd is geweest, maar dat deze bebouwing is gesloopt en dat het plan voorziet in een functieverandering en 
nieuwbouw van een zekere omvang.’ De ladder is van toepassing op ‘functieveranderingen en nieuwbouw van een 
zekere omvang’ 
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Zijn de uiteindelijke effectscores te herleiden tot kwantitatieve gegevens en/of een kwalitatief 

oordeel (expert judgement)? Graag uitleg hierover en over het gehanteerde bijzondere 

beoordelingskader met tienpuntsschaal. 

 

Maatregelen 

Op verschillende plaatsen in het MER en achterliggende onderzoeken worden mogelijke 

maatregelen benoemd zoals aanleg van de Faradaybrug en een zachte knip in de noord-zuid 

verkeersroute in Schieoevers Noord. Wij zijn groot voorstander van maatregelen die het volume 

motorvoertuigen beperken, hetzij door ‘modal shift’, hetzij door het weren of reguleren van 

verkeersstromen. Als echter de maximaal aanvaardbare milieueffecten van het autoverkeer 

worden gedefinieerd op basis van bijzondere wetgeving (zoals Ub Chw en Iw sem), ontvalt daarmee 

de prikkel tot het treffen van adequate verkeersmaatregelen en zullen deze beperkt blijven tot die 

maatregelen die een steeds grotere hoeveelheid (auto)verkeer kunnen accommoderen, zoals wij 

bijvoorbeeld ook al gezien hebben bij de capaciteitsverruiming van de Schoemakerstraat. Wij 

vragen u in beeld te brengen welke (verkeers)maatregelen noodzakelijk zijn op basis van reguliere 

(wettelijke) normen en expliciet aan te geven dat pas vervolgbesluiten genomen kunnen worden na 

besluitvorming over de noodzakelijke (verkeers)maatregelen. In het bijzonder vragen wij aandacht 

voor mitigerende maatregelen, ook buiten het MER-plangebied vanwege verkeersaantrekkende 

werking, om de toenemende verkeersstromen in de wijk Wippolder (en elders, zoals Kruithuisweg) 

te beperken. Graag zien wij een toezegging om hier meer structureel overleg met 

belanghebbenden over aan te gaan. Wij vragen u het MER op dit punt aan te vullen en aan te 

scherpen. 

 

Samenvattende beoordeling 

De conclusie van het MER is dat de gewenste maximale verdichting mogelijk is mits voldoende 

maatregelen worden getroffen. De maatregelen worden vervolgens beschreven als opties en 

kansen, niet als verplichting - een uitvoeringsprogramma ontbreekt hiervoor - terwijl de 

bouwplannen wel maximaal planologisch mogelijk worden gemaakt. Hoe relateert het 

mobiliteitsprogramma bijvoorbeeld concreet aan het bestemmingsplan Tiny Houses? 

 

Bij een van de alternatieven lezen we het volgende. 

 

Hoewel dit zeer positief is voor de transformatie naar een gemengd woon-werk gebied qua 

woningaantallen, leidt dit alternatief mogelijk ook tot aantasting van de gewenste 

stedenbouwkundige kwaliteit. Om hier ook recht aan te doen, wordt een neutraal/ 

positieve beoordeling toegekend. Ook is dit alternatief mogelijk in strijd met 

geluidwetgeving, omdat de huidige wet- en regelgeving van een buitenwaarde uitgaat. 

 

Hier is onterecht een neutrale score gegeven voor maximaal overschrijden van de (reguliere 

wettelijke) geluidsnormen. 

 

Als niet voldaan kan worden aan het beleid of de Wet geluidhinder dan zijn er 

mogelijkheden hiervan af te wijken. In het geval van afwijken van de geluidsnormen zijn 
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compenserende maatregelen noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld maatregelen in de woning 

zelf. Zo kan een gezonde omgeving worden gerealiseerd, ondanks de hogere 

gevelbelastingen. 

 

Het begrip ‘gezonde omgeving´ wordt kennelijk beperkt tot binnenskamers. Een gezonde 

leefomgeving begint echter met een gezond buitenklimaat. 

 

Tot slot 

Wij waarderen de innovatieve aanpak en het basisprincipe om een ouder bedrijventerrein te 

transformeren tot een gemengd stedelijke woon-/werkomgeving. Het MER bevat echter 

onvoldoende informatie voor een goede afweging van de mogelijkheden hiervoor. Met name de 

keus om alleen ‘maximaal verdichten’ (in twee ‘smaken’) in beeld te brengen, schiet tekort. Ook het 

uitgangspunt om ‘ongezonde ontwikkelingen’ te faciliteren met bijzondere wetgeving waarbij de 

milieunormen maximaal worden opgerekt (‘de randen worden opgezocht’) doet geen recht aan de 

wenselijkheid van een gezonde leefomgeving inclusief een gezond buitenklimaat. Wij verzoeken u 

het MER op de aangegeven punten aan te passen en aan te vullen. 

 

Bij de vertaling van het MER en de Spelregels naar het bestemmingsplan missen wij belangrijke 

elementen, zoals blijkt uit het voorbeeld van het ontbreken van concrete verplichtingen ten 

aanzien van groen en natuurinclusief bouwen. Wij vragen u er voor te zorgen dat de Spelregels één 

op één worden toegepast in dit en volgende bestemmingsplannen. 

 

Wij zijn graag bereid om onze ideeën verder toe te lichten en zo verder bij te dragen aan 

verbetering van de kwaliteit van de planvorming. 

 

Hoogachtend, 

 

Erik van Hunnik, 

Voorzitter Belangenvereniging TU Noord 
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Bijlage 
 

 
 Plan Van Mierlo (rode kader, Abtswoudseweg – Zuideinde) en de relatie met het MER-gebied Schieoevers Noord 

 

 
Voorbeeld van mogelijke ontwikkeling plangebied 
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Detailuitsnedes verschilplot verkeersintensiteiten scenario wonen 2030 TU Noord; 
1.000-3.000 extra auto’s per dag.  Effect verkeersaantrekkende werking. 

 
 

 
16.500 auto’s per dag in woonbuurt (Julianalaan). Bron: Onderzoek stikstof MER Schieoevers Noord blz 18 
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Groene raamwerk (Spelregels Schieoevers Noord) 

  

 

 

Uitsnede Groene Raamwerk met 'indicatief groen' (COP) 


