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BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZUID-HOLLAND MET BETREKKING TOT HET

BESTEMMINGSPLAN "TU-NOORD (DE NOORDELIJKE WIPPOLDER)". GEMEENTE DELFT

I. Inleiding

Bij brief van 14 mei 2007, kenmerk 20278240, hebben Burgemeester en Wethouders van Delft ons

verzocht om goedkeuring van het door de raad van die gemeente op 19 april 2007 vastgestelde

bestemmingsplan "TU-Noord (de noordelijke Wippolder)" (hierna te noemen 'het pian'), bestaande uit een

plankaart, voorschriften en toeiichting als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Het plan is

voorgelegd aan de Provinciale Planoiogische Commissie (PPC). De PPC heeft kunnen instemmen met het

plan.

Op 5 oktober 2007 heeft een hoorzitting plaatsgevonden. Naar aanleiding van ons voornemen tot gedeelte

lijke onthouding van goedkeuring is de gemeente, op grond van artikel10:30 Aigemene wet bestuursrecht

(Awb) , in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De reactie van de gemeente en onze overwegingen

daaromtrent zijn te vinden onder III. "beoordeling plan" en VI. "samenvatting en beoordeling bedenkingen".

II. Inhoud

Het plangebied iigt ten zuiden van de binnenstad van Delft. De grens van het piangebied wordt in het noor

den gevormd door het Rijn-Schiekanaal en de Oostpoortweg, in het oosten door de A13, in het zuiden door

de Jaffalaan, Abtswoudsepad, Christiaan Huygensweg en de sloot ten zuiden van de Professor Evertslaan

en in het Westen door de Schie.

De aanleiding voor het pian is een gewenste schaalvergroting van de bestemmingsplangebieden en een

actuaiisering van de geldende planologische regelingen. Voor een deel van het plangebied is nog geen

bestemmingsplan van krach!. Naast een overwegend consoliderend karakter voorziet dit plan in een

planologische regeiing voor de aanleg van tramiijn 19, herontwikkeiing zoals de MijnbouwstraatlMaerten

Trompstraat, Chariotte de Bourbonstraat en de Scheepmakerij. Tevens voorziet dit plan in de bescherming

van toekomstig beschermd stadsgezich!.

III. Beoordeling plan

Behoudens hetgeen wij onder VI. ten aanzien van de naar voren gebrachte bedenkingen overwegen,

merken wij met betrekking tot het plan het volgende op.

Ten aanzien van de waterkering

Wij hebben geconstateerd dat de aanduiding "waterkering" ter hoogte van het Oostplein en de Deifgauwse

weg wordt gemis!. Het in de toelichting beschreven verlegde traject is niet een op een op de plankaart

terechtgekomen. De waterkering buigt ter hoogte van de Lipkenstraat naar rechts en loopt van de piankaart

af. Omdat deze op de plankaart bij het bestemmingsplan Noordoost slechts eenzijdig doorloopt zou er,

planologisch gezien, geen sprake meer zijn van een gesloten waterkering.

Het traject zoals nu aangegeven is niet in overeenstemming met de Legger van Delfiand en evenmin met

de inmiddels vergunde aanvraag van de gemeente op grond van de Keur voor veriegging van de kade.

Deze vergunning is op 13 juli 2007 aangevraagd en op 5 oktober 2007 door Delfiand verleend. Deze



vergunning (in feile een wijziging van de Legger) zal mel de eerstvolgende aanpassing van de Legger

worden verwerkl. Gezien de leksl van de loelichling op hel beslemmingsplan TU-Noord was hel nieuwe

lraject echler al veel eerder bekend. Gezien vorenstaande dienl goedkeuring Ie worden onlhouden aan hel

deel van de plankaart waarvoor de aanduiding "walerkering" wordl gemisl.

Op grond van artikel 10:30 Awb heefl de gemeenle aangegeven in Ie kunnen slemmen mel de gedeellelijke

onlhouding van goedkeuring waar de aanduiding ''walerkering'' wordl gemisl.

Ten aanzien van de beslemming luin Kanaalweg 6 Ie Delft

P. van de Pas en A. Verhaagen hebben naar voren gebrachl dal de luin van hel perceel aan de Kanaal

weg 6 niel juisl is beslemd. Reclamanlen hebben echler geen zienswijze ingediend bij de gemeenleraad.

De gemeenleraad had zich er zodoende dan ook geen oordeel over kunnen vormen bij de vaslslelling van

hel beslemmingsplan; de bedenking is op fonmele gronden niel ontvankelijk. Wij hebben los daarvan

amblshalve geconstaleerd dal hel perceel kennelijk verkeerd is beslemd. Hel volgende is daarbij van

belang. Een deel van hel pand Kanaalweg 6 is beslemd als "voortuin" maar heefl in hel vigerende plan de

beslemming "luin". gezien de huidige silualie zou de nu opgelegde beslemming een handhavingssilualie

belekenen (hoogle schulling e.d.). De gemeenle is van mening dal vaslgehouden dienl Ie worden aan de

plansyslemaliek dal gronden die zichlbaar zijn vanaf de openbare weg als voortuin dienen Ie worden

beslemd omdal bebouwing op deze gronden meer invloed heefl op de kwalileil van de openbare ruimle.

Tevens is de gemeenle van mening dal de schulling niel behoeflle worden afgebroken omdal deze onder

hel overgangsrechl vall. Wij merken hierover hel volgende op. Hel niel posilief beslemmen en daarmee

onder hel overgangsrechl brengen van bouwwerken belekenl dal hel belreffende bouwwerk binnen de

planperiode zal verdwijnen. De gemeenle zal moelen overgaan 101 aankoop of onleigening nu vaslslaal dal

de eigenaar zelf de gronden niel in overeenslemming mel hel beslemmingsplan zal brengen. Indien hiervan

geen sprake is kan een bouwwerk niel onder hel overgangsrechl blijven vallen; bij de eerstvolgende

herziening dienl hel bouwwerk dan alsnog Ie worden gelegaliseerd. Niel is gebleken dal de gemeenle

voomemens is handhavend op Ie lreden, over Ie gaan 101 aankoop of onleigening. Wij moelen vaslslellen

dal hel perceel niel confonm de feilelijke silualie is beslemd zonder dal daarvoor een goede molivering len

grondsJag Iigl. Amblshalve dienl goedkeuring Ie worden onlhouden aan de beslemming "voortuin" ler

plaalse van hel perceel aan de Kanaalweg 6.

Op grond van artikel 10:30 Awb heefl de gemeenle aangegeven in Ie kunnen slemmen mel een gedeelle

lijke onlhouding van goedkeuring ler plaalse van hel deel dal niel confonm hel feilelijk en vergunde gebruik

is beslemd.

IV. Bedenkingen

Hel beslemmingsplan heefl ler inzage gelegen vanaf 22 mei 2007 101 en mel 2 juli 2007. Gedurende deze

lenmijn zijn degenen die lijdig een zienswijze bij de gemeenleraad kenbaar gemaakl hebben, alsmede

belanghebbenden die aanlonen redelijkerwijs niel in slaal geweesl Ie zijn overeenkomslig artikel 23 van de

WRO een zienswijze bij de gemeenleraad kenbaar Ie maken en eenieder voor zover hel een gewijzigd

planonderdeel belrefl, in de gelegenheid gesleld schriflelijk bedenkingen kenbaar Ie maken bij GS.

V. Builen behandeling lalen

Er zijn 19 bedenkingen kenbaar gemaakl. Vier bedenkingen zijn niel overeenkomslig hel geslelde in de weI

kenbaar gemaakl. De belreffende reclamanlen zijn hiervan schriflelijk op de hoogle gebrachl en in de

gelegenheid gesleld alsnog aan Ie lonen dal er sprake zou zijn van een verschoonbare reden. Hel belrefl

de bedenkingen van:
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1. Bedenking van P. van Mourik namens Groei en Bloei

Reclamant heeft geen zienswijze kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad. De gemeenteraad had zich

zodoende ook geen oordeel over de bedenking kunnen vormen. Reclamant geeft aan dat de bedenking is

opgesteid als blijk van ondersteuning voor de bedenking van de Vereniging Vrienden van de Delftse Botani

sche Tuin. Reclamant heeft verzocht de brief mede te behandelen als een bijlage bij de brief van de

Vereniging Vrienden van de Delftse Botanische Tuin.

1.1 Beoordeling

In de bedenking van de Vereniging Vrienden van de Delftse Botanische Tuin wordt op geen enkele wijze

verwezen naar de brief van Groei en Bloei. Op het verzoek van reclamant kan daarom niet in worden

gegaan. De bedenking dient buiten behandeling te worden gelaten.

2. Bedenking van A. Abbinga en S.C. Abbinga-Hessel

De bedenking van reclamant is op 3 juli 2007 ontvangen en daarmee een dag te laat. Reclamant geeft aan

op 1 juli 2007 de brief in de brievenbus van het provinciehuis te hebben gedaan. Daarnaast heeft reclamant

op 1 juli 2007 een e-mail gestuurd via het algemene e-mailadres van de provincie.

2.1 Beoordeling

De brievenbus wordt dagelijks geleegd. Hiervan wordt echter geen directe ontvangstregistratie bijgehouden

anders dan wanneer reclamant de brief had afgegeven bij de ontvangstbalie. Het is niet mogelijk na te gaan

op welke dag de brief in de bus is gedaan nu een poststempel of ontvangstbevesting ontbreekt. Wat betreft

de verzonden e-mail overwegen wij als voigt. De wet voorziet momenteel nog niet in het kenbaar maken

van een formele bedenking via e-mail. Ook hebben wij daar geen eigen beleid voor vastgesteld. Mogelljk is

verwarring ontstaan door de tekst op de provinciale website. Hier wordt een bedenking kenbaar gemaakt

per e-mail niet uitgesioten. Gesteld is dat een bedenking "bij voorkeur schriftelijk of mondeling" kan worden

ingediend.

Wij overwegen daarom bij uilzondering de bedenking alsnog in behandeling te nemen. Wij verwijzen voor

onze inhoudelijke overwegingen naar punt VI. onder "samenvatting en beoordeling bedenkingen".

3. Bedenking van P. van de Pas en A. Verhaagen, Kanaalweg 6

Reclamanten hebben geen zienswijze ingediend bij de gemeenteraad. De gemeenteraad had zich er

zodoende dan ook geen oordeel over kunnen vormen bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Heclamanten hebben hiertegen geen verweer ingebracht.

3.1 Beoordeling

De bedenking dient buiten behandeling te worden gelaten.

4. Bedenking van P. Bankras, Deifgauwseweg 333

Reclamant heeft geen zienswijze kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad. De gemeenteraad had zich

zodoende ook geen oordeel over de bedenking kunnen vormen. Reclamant geeft aan dat hij met de

wethouder overieg heeft gehad over zijn zienswijzen. De wethouder zou reclamant op de hoogte houden

van de inspraakprocedure omdat het huis-aan-huisblad Delftse Post regelmatig niet wordt bezorgd.

Volgens reclamant is de wethouder deze afspraak niet nagekomen en is reclamant na rappel pas op de

hoogte gesteld van de behandeldatum in de gemeenteraad. Reclamant heeft vervolgens zijn zienswijze per

e-mail aan de raadsleden kenbaar gemaakt. Tijdens de behandeling in de gemeenteraad zegt reclamant op

vakantie geweest te zijn.
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4.1 Beoordeling

Er gelden strikte regels voor het indienen van een zienswijze. Dit is om ervoor te zorgen dat de gemeente

zich ruim van tevoren kan beraden over de zienswijzen en eventuele aanpassingen van het bestemmings

plan die daaruit kunnen voortvloeien. De beoordeling van zienswijzen wordt voorbereid door het college van

Burgemeester er Wethouders. Het indienen van een zienswijze dient schriftelijk te gebeuren. Nu reclamant

niet schriftelijk maar per e-mail rechtstreeks de raadsleden heeft benaderd kon de zienswijze niet in de

voorbereiding door het college worden meegenomen. Het is in eerste instantie een verantwoordelijkheid

van reciamant om de Deiftse Post erop aan te spreken dat deze wordt bezorgd. Het is niet aannemelijk dat

reciamant geen andere mogelijkheid heeft gezien een exemplaar van de Delftse Post te verkrijgen. Wij zijn

van mening dat het de gemeente niet is te verwijten dat reciamant niet op de hoogte was van de inspraak

procedure ondanks eventuele toezeggingen van de wethouder. Wij wijzen er tevens op dat, indien een

belanghebbende verhinderd is vanwege een vakantie, verwacht wordt dat een belanghebbende zorg draagt

voor een gemachtigde plaatsvervanger. De bedenking dient buiten behandeling te worden gelaten.

VI. Samenvalting en beoordeling bedenkingen

Ingevoige het bepaalde in artikel 28, lid 2, van de WRO, in samenhang met artikel 10:27 van de Awb,

hebben Gedeputeerde Staten de taak om mede op basis van de ingebrachte bedenkingen te bezien of het

plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de

aan de gemeenteraad toekomende vrijheid om bestemmingen aan te wijzen en voorschriften te geven die

de raad uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening nodig ach!. Daamaast dienen wij erop toe te zien

dat het plan en de totstandkoming daarvan niet in strijd is met het rech!.

1. Bedenking van C.A. van Mullem namens M.J. van Mullem-Meeder

Op 1 maart 2004 heeft reclamant bij de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Delft een ruimte

lijke ontwikkelingsplan voor 4 tot 6 woningen ingediend voor het perceel Rotterdamseweg 13 te Delft.

Aangegeven werd dat het plan, nadat het verder is uitgewerkt, zou kunnen passen binnen het beleid en

eventueel meegenomen kan worden in een nieuw bestemmingsplan. In het geval dat bij de vaststelling van

het bestemmingsplan het bouwplan onvoldoende zou zijn uitgewerkt heeft de gemeente gewezen op de

mogelijkheid een separate vrijstellingsprocedure te volgen. Dit heeft de gemeente bevestigd in een e-mail

van 1 maart 2004 aan reclamant die bij de bedenking is gevoegd. De gemeente heeft vervolgens een

schetsplan beoordeeld en daarbij enkele opmerkingen geplaatst in een brief van 26 april 2006. Uit de

reactie van de gemeente blijkt dat de gemeente haar bedenkingen heeft bij het bouwplan maar het niet op

voorhand afwijs!. Samengevat is de gemeente van mening dat het huidige pand niet zondermeer gesloopt

mag worden. Aangetoond moet worden dat het pand niet meer kan worden hergebruik!. Stedenbouwkundig

is er voorkeur voor behoud van het hUidige pando Handhaving van de bestaande rooilijnen van de bomen

acht de gemeente wenselijk, met name ter plaatse van het betreffende perceel. De gemeente stelt voor dat

bij een nieuw antwerp meer rekening gehouden moet worden met de bestaande bebouwing. Ook de

privacy, bezonning et cetera van de omliggende bebouwing speelt bij de afweging een rol alsmede de

ontsluifing van de parkeergarage zodat minder geveloppervlak blind dan wei, naar zeggen van de

gemeente, onaantrekkelijk is.

Reclamant geeft aan dat in het vastgestelde plan geen rekening is gehouden met de plannen. De gronden

zijn aangemerkt als wonen en tUin. Gezien het voortraject van het plan had reclamant verwacht dat deze

gronden de bestemming "uit te werken grond voor wonen" zou krijgen zoals in artikel 5 van de voorschriften

is opgenomen. Het plan kent verder geen vrijstelling of wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van het bouwen

van de geplande 4 tot 6 woningen en een parkeergarage. Reclamant wijst erop dat op 18 oktober 2006 een

sloopvergunning is verleend. Reclamant wenst dat het plan wordt aangepast zodat het bouwplan mogelijk

gemaakt kan worden.
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1.1 Beoordeling

De gemeente verwijst in haar Nota Zienswijzen naar de strikte voorwaarden die eerder aan reclamant zljn

kenbaar gemaakt waarander de gemeente medewerking wil verlenen aan het bouwplan in verband met de

cultuurhistorische waarde van de locatie. Omdat op dlt moment nog geen bouwplan is uitgewerkt en niel

duldelijk Is dat aan de voorwaarden kan worden voldaan is de wens van reclamant nlet posltief bestemd.

Ten aanzlen van de sloop van de woning merkt de gemeente op dat reeds was aangegeven dal hel jammer

is als de wonlng wordl gesloopt en dat de voorkeur ligt bij het behoud van hel pand.

Reclamant heelt niel aangeloond dal aan de door de gemeente gestelde voorwaarden voor sloop en

nieuwbouw aan hel pand kan worden voldaan. Hel Is dan ook onvoldoende zeker dat binnen de

planperlode tol realisalie van het bouwplan kan worden overgegaan. Nu nog geen zekerheid bestaat over

het verlenen van de bouwvergunning is het nlet opnemen daarvan in voorliggend plan goed te verdedlgen.

De bedenklng is ongegrond.

2. Bedenking van C.G.J.H. Lamers, Prins Bernhardlaan 1 te Delft

De bedenking richl zich tegen de volgende punlen.

2.1 Bestemming "luin" versus "uit Ie werken gebled voor wonen"

In het plan is een gedeelte van de achtertuin van reclamant gewijzlgd in "uil Ie werken gebied voor wonen".

In het voorantwerpbestemmingsplan lag deze grens nog op de feltelijke silualie, namelljk de schutting van

reclaman!. De projectontwikkelaar heelt echter een aanpassing gevraagd die door de gemeente is gehono

reerd waarbij rekenlng wordl gehouden mel de juridische eigendomsgrenzen volgens de kadaslerkaart. De

gemeenle heelt de plankaart zonder overleg mel reclamanl gewijzlgd.

De tuin van redamant bestaat in deze vorm al ruim 50 jaar. Reclamant is hel niet eens met de slelling van

de gemeente dat hel hler een privaatrechtelijk geschil betrelt. Reclamant is niel op de hoogle van een

gewijzlgd belang van de TU-Dellt ten aanzien van dil stuk grand. Reclamant achl het in strljd met de wei

dat de gemeente, ondanks de verjaringsclaim op grond van jurisprudentie, de wijzlglng door kan voeren

zonder rekening Ie houden met de bewoner en feltelljke gebruiker/bezltter.

De gemeente stelt dal de beslemming "uit Ie werken gebled voor wonen" hel gebrulk als tuln niel

onmogelijk maak!. Reclamant is echler van mening dat een andere bestemming niet aan de orde kan zijn.

2.1.1 Beoordeling

De gemeente is van mening dat ult jurisprudentle (KB 05/09/1994, Bloemendaal, BR, 1995/307) blijkt dal

een erfdienslbaarheid niet in de weg slaat aan het leggen van een mogelijk daarvan afwijkende beslem

mingo Bovendien wijst de gemeenle erop dal, ondanks de erfdienslbaarheid, hel plan ultvoerbaar blijlt

aangezien de granden met de bestemmlng "uit te werken woongebied" onder meer zijn bestemd voor

tulnen. De gemeente Is van mening dat hel hier een privaatrechtelijk geschil belrelt. Hel is voor de

gemeente nog onduidelijk of het stuk grond noodzakelijk is voor de ontwlkkeling van hel achterliggende

gebied. De gemeente achl het niel ondenkbaar dat dit wei het geval is gezien de hoeveelheld aan functles

die binnen het gebled gerealiseerd dlenen te worden; zekerheid kan hierover niel worden gegeven.

In het conceptbedenkingenrapport is ambtelijk geconstateerd dat de enkele constalering dat de grand

alsnog als luin zou kunnen worden bestemd nlet getuigt van een voldoende gemoliveerde belangen

afweglng. Immers wordl de tuln wegbeslemd zonder dat voldoende zekerheid beslaal dal de beslemming

daadwerkelijk komt te vervallen blj de uitwerking. De gemeente heelt In het kader van artlkel 10:30 Awb
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nogmaals gewezen op de eerder aangehaalde jurisprudentie waaruit blijkt dat met het vaststellen van een

bestemmingsplan niet hoeft te worden gewacht op een uitspraak van de burgerlijke rechter inzake een

privaatrechtelijk geschil, mits aannemelijk is dat het plan, ondanks het bestaan van erfdienstbaarheden,

binnen de planperiode uitvoerbaar is.

Mede naar aanleiding van de reactie van de gemeente komen wij tot de volgende conclusie. Ten aanzien

van het begrip erfdienstbaarheid merken wij op dat het gebruik als tuin onzes inziens niet is te vatten onder

"erfdienstbaarheid". Het volgende is hierbij van belang. Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht dat door

de notaris is vastgelegd en ingeschreven in het kadaster. Hiervan is in dit geval geen sprake. Het is aan

nemelijk dat 50 jaar geleden sprake is geweest van een (mondelinge) overeenkomst. Een dergelijke over

eenkomst is echter minder hard dan een erfdienstbaarheidsregeling. Het bestaan van een overeenkomt is

overigens niet aangeloond.

Nu geen sprake is van erfdienstbaarheid kan worden gesteld dal het gerechtvaardigd is een beslemming Ie

wijzigen als de gemeenle dal voor een goede ruimtelijke ordening nodig acht. Binnen de planperiode dienl

hier wei zekerheid over te beslaan. De door de gemeenleraad op hel perceel gelegde bestemming betreft

een uilwerkingsplicht. Dal betekenl dat binnen de planperiode zekerheid zal beslaan over de op het perceel

te leggen bestemming. De onzekerheid tot die tijd is inherenl aan een uilwerkingsplicht. Van belang is dal

hier wordt voldaan aan hel geslelde in artikel13 Bro. Bij de concrele uilwerking staat voor reclamant de

mogelijkheid open voor bezwaar en beroep. De bedenking is ten aanzien van dil punl ongegrond.

2.2 speelveldje

De groene driehoek is een vele decennia beslaand klein groengebiedje en beslaat volgens reclamant

slechts 5% van hel gebied dat is bestemd als "uit te werken gebied voor wonen". Hel is volgens reclamanl

door zijn driehoekvorm minder geschikt voor bouwen, ook omdat de feitelijke grootte van het trapveld

kleiner en punliger is dan de kadastrale kaart aangeeft. Ondanks hel feit dal de TU-Delft eigenaar is heeft

de groene strook in de loop van de jaren een belangrijke maalschappelijke funclie gekregen als speeiveld

voor kinderen in de wijk Zeeheldenkwartier, Lausbergstraat e.o. en JulianaslraaVBemhardlaan. Het gebruik

is volgens reciamanl toegenomen mel de komsl van de nieuwe woonwijk Koningsveld aan de Rotter

damseweg. Deze is volgens reclamant vrijwel geheel versleend en hel ontbreekt er aan speelvoorzienin

gen. Daamaast wordl volgens reclamant hel veld gebruikt door groepen voor naschoolse opvang. De in de

planvoorschriften aangekondigde vervangende speelvoorziening van 600 m2 is volgens reciamant ontoe

reikend en, doordal hel omsloten is, in de praktijk aileen voor kinderen van de nieuwe Gele Scheikundewijk

toegankelijk. Reclamant achl de wijziging in slrijd mel een goede ruimlelijke ordening.

2.2.1 Beoordeling

De gemeenle geeft aan dal er een allematief wordl geboden. Door de gemeenteraad is in hel onlwikke

lingsplan Noordelijk TU-gebied reeds bepaald dal er een groenvoorziening van minimaal 600 m2 dient Ie

worden gerealiseerd. Dil onlwikkelingsplan heeft als basis gediend voor de uilwerkingsvoorschriften. In de

uilwerkingsvoorschriften is deze voorziening opgenomen. Reciamanl is van mening dat deze enkel toegan

kelijk zal zijn voor kinderen van de nieuwe Gele Scheikundewijk en dal de geboden ruimle onloereikend zal

zijn; reclamanl heeft deze slelling echter onvoldoende onderbouwd. Hiervan is ons overigens ook niet

gebleken. Wij kunnen instemmen mel de molivering van de gemeente. De bedenking is ten aanzien van dit

punt ongegrond.

2.3 Verkeersroutes

Reclamanl wijsl op de toelichting van hel plan waarin een omleiding en een verdere verkeersconcentratie is

aangekondigd van de hoofdverkeersroute van hel centrum naar de Rotterdamseweg. De gemeente is van

plan deze via de Mekelweg en Jaffalaan te laten lopen wal voor de bewoners van de Bernhardlaan een
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verslechlering van hun leefomgeving betekent in verband mel de toename van luchlvervuiling, lrillingen en

geluidsoverlasl.

Vooruitlopend op het beslemmingsplan TU-Midden is de zuidelijke Julianalaan in het bestemmingsplan TU

Noord geschrapt als hoofdverkeersroule en Is het begin van de Mekelweg nu hoofdverkeersroute gemaakl.

Volgens reclamanl slopl deze echler blj de begrenzing van het TU-plan Noord. Beslullvorming over het plan

TU-Noord is nog in de beglnfase. De hoofdverkeersroutes zouden daarom in hel bestemmlngsplan TU

Noord volgens reclamant nog niet definitlef mogen worden vastgesteld voordat de besluilvormlng over de

omleidingsroule in het plan TU-Midden is afgerond.

De gemeente slell dal de ingnjpende wijziglngen in de hoofdverkeersstromen volgen uil hel Lokaal

Verkeers- en Vervoersplan (LWP) dal in 2005 door de gemeenleraad is vastgesleld. Reclamant verbaast

zlch erover dat het LWP boven de besluilvormlng rond de beslemmingsplannen wordl gesleld. Reclamanl

acht dil In slrijd met de WeI op de Ruimlelijke Ordening. Reclamanl Is van mening dal, gezien de

ingnjpende gevolgen voor de ruimlelijke ordening, een inspraakprocedure plaats had moeten vinden

waarbij de provincie haar goedkeuring had moelen geven. Bovendien zijn volgens reclamanl in hel LWP

niel aile ontwikkelingen en milieurapportages meegenomen omdal deze in 2005 nog niet bekend waren.

Volgens reclamanl onlbreekt in de milieurapportages hel onderzoek naar de effecten voor de Bernhardlaan.

Hel door reclamanl aangevoerde allernatief om iin plaals van de Jaffalaan de route via de Cornelis

Drebbelweg te laten lopen is volgens reclamanl niet serieus bekeken. Volgens reclamanllevert de

hoofdverkeersroute via haakse bochten per saldo meer milieuvervuiling op en Is daarmee in strijd met het

Besluit luchlkwaliteil.

Reclamanl verzoekt het LWP-besluil te vernietigen en goedkeuring aan de wijziging van hoofdverkeers

roules in het plan Ie onlhouden.

2.3.1 Beoordeling

Ten aanzien van hel LWP zijn wij van menlng dat het is aan te bevelen om dil voorafgaand aan de vast

stelling van een beslemmingsplan op te stellen. Een integraal plangebiedoverschrijdend document heel! de

voorkeur. Overigens is hel LWP een gemeenlelijke aangelegenheid waar de provincie geen goedkeu

rlngsbevoegdheid over heel!. Het LWP staal in hel kader van de bestemmingsplanprocedure niet ler

dlscussle maar kan wei dienen als goede ruimlelijke onderbouwing.

De gewenste nieuwe situalie kan voor hel auloverkeer binnen de bestaande wegprofielen worden gereali

seerd. Op de plankaart zijn derhalve de beslaande wegprofielen opgenomen. De feilelijke sltuatie is

bestemd ongeacht hetgeen in hel LWP is opgenomen. Daarnaasl maakl de bestemming herinrichllng

mogelljk op basis waarvan het LVVP kan worden uitgevoerd.

In hel kader van het voorontwerpbestemmingsplan TU-Midden Is een onderzoek gedaan naar de lucht

kwalitelt In het plangebied TU-Midden. De in dit onderzoek onderzochte wegen zijn onder meer de door

reclamanl genoemde Jaffalaan. In het onderzoek is aangegeven dat de (nieuwe) bestemmingen in het

plangebied TU-Midden een bepaalde hoeveelheid verkeer genereren. Deze toename leidl echter niet 101

(exIra) overschrijding van de grenswaarden. De onderzochte wegen zljn daarnaast ook de wegen waar de

groolste verkeersloename is Ie verwachten. Aangetoond is dat langs deze wegen kan worden voldaan aan

het Besluit luchtkwaliteil. De gemeenle veronderslelt daardoor ook dat dit het geval is langs de ovenge

wegen in hel plangebied zoals de Prins Bernhardlaan. Wij hebben geconstaleerd dal in 2006 de gemeenle

door RBOI een luchtkwaliteitonderzoek heel! lalen uilvoeren voor hel plangebied. Uit dlt onderzoek blijkl dal
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wordl voldaan aan de eisen van hel Besluilluchlkwalileil2005. Wij kunnen inslemmen mel de conclusie

van de gemeenle. De bedenking is len aanzien van dil punl ongegrond.

3. Bedenking van G.J. Meijerink, Koornmarkt 32 te Delft

3.1 Slrijd mel Burgerlijk Welboek

Reclamanl is eigenaar van hel pand aan de Rollerdamseweg 60/66. De bedenking richl zich in eersle

inslanlie legen de bouw van woningen op de noordelijke erfgrens mel een hoogle van vier lagen en plalle

daken die volgens reclamanl ver uilsleken boven de bebouwing van de lagere monumenlen aan de

Scheepmakerij. Daamaasl onlneeml de bebouwing reclamanllichl en luchl voor hel daar gevesligde huis

werkinsliluul waar kinderen bijles krijgen op de l' en 2' elage van hel kanloor op nummer 64 mel 4 ramen

aan de noordelijke gevel. Deze dreigen volgens reclamanl nu Ie worden dichlgemelseld. De ramen zillen er

volgens reclamanl al ruim 100 jaar in. Door minimaal 2 meier lussenruimle Ie nemen en de woningen in de

noordelijke richling op Ie schuiven (waar volgens reclamanl voldoende ruimle voor is gezien de brede weg)

zouden de problemen verminderen. Reclamant wijsllevens op hel Burgerlijk Welboek waarmee de afsland

nu in slrijd zou zijn. Tevens wijsl reclamanl op balkons die aan zijn erfgrens worden loegeslaan wal ook in

slrijd mel hel Burgerlijk Welboek zou zijn.

3.1.1 Beoordeling
Artikel 50 boek 5 B.W. meidl hel volgende. Tenzij de eigenaar van hel naburige erf daartoe loeslemming

heefl gegeven, is hel nlel geoorloofd binnen !wee meier van de grenslijn van dil erf venslers of andere

muuropeningen dan wei balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dil erf uitzichl geven.

De gemeente is echler van mening dal, gezien hel feil dal nooit bouwvergunning is verleend aan de ramen,

hieraan weinig gewichl behoeflle worden loegekend. Bovendien is de gemeenle van mening dal de inkijk

zeer beperkl zal zijn.

De gemeenle heefl nooil opgetreden legen de, naar zeggen van gemeenle, iIIegaal geplaatsle ramen, ook

heefl de gemeenle niel aannemelijk gemaakl binnen de planperiode 101 handhaving over Ie gaan. De

ramen moelen daarom als vaslslaand feil worden beschouwd. Hel feil dal de ramen niel zijn vergund onl

slaal de gemeenle niel van haar verplichling Ie voldoen aan helgeen is bepaald in artikel 50 boek 5 B.W.

De gemeenle heefl een uilspraak loegezonden van de Afdeling besluursrechlspraak van de Raad van

Slale van 3 maart 2004, nummer 200304595/1. Deze uilspraak onderslreepl de slelling van de gemeenle

dal de beslaande ramen niel hoeven Ie worden gelegaliseerd. Tijdens de hoorzilling heefl de gemeente

aangegeven mogelijk handhavend op Ie willen lreden legen de door reclamanl geplaalsle ramen. De

gemeenle heefl dil echter onvoldoende aannemelijk gemaakt mede gezien hel feil dal niel vaslslaat sinds

wanneer de iIIegale silualie is onlslaan. Hierdoor slaallevens de handhaafbaarheid niel vast. De gemeenle

heefl aangegeven mel reclamanl in overleg Ie willen om Ie zoeken naar een oplossing.

De gemeenle heefl op grond van artikel 10:30 Awb aangegeven dal slrijd mel hel Burgerlijk Welboek een

aspecl is dal in de belangenafweging moel worden belrokken en niel een welgeving waaraan hel beslem

mingsplan onverkort moel voldoen.

De gemeenle geefllevens aan dal niel slechls hel feil dat de ramen niel zijn vergund in de beiangen

afweging is meegenomen. De volgende zaken heefl de gemeenle meegewogen.

De door reclamanl gerealiseerde ramen zijn, volgens de gemeenle, ook in slrijd met artikel 50 boek 5 B.W.

De inkijk vanuil de nieuwbouw zal bovendien zeer beperkl zijn omdal aan de zijde van reclamanl geen

ramen worden gerealiseerd.
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Verder Is er sprake van een zwaarwegend belang om het (braakliggende) terrein Vliegenthart te herontwik

kelen en daarmee de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de buurt te verbeteren.

De gemeente heefl tevens meegewogen dat reclamant een aanmerkelijk voordeel heefl bij het vastgestelde

plan omdat in het geldende bestemmingsplan het pand is wegbestemd. Daarnaast is het gebruik als

instituut voor huiswerkbegelelding positief bestemd.

Door het realiseren van een tussenruimte van 2 meter kunnen de benodigde parkeerplaatsen niet worden

gerealiseerd.

De woningen komen niet meer in Mn lijn te Ilggen met de zijgevel van het bestaande Pakhuis de Liefde.

Tot slot Is meegewogen dat met een technische oplosslng aan het belang van daglichttoetreding en

ventilatie tegemoet kan worden gekomen. De gemeente is hierover met reclamant in gesprek.

Wij overwegen naar aanleiding van deze reactie als voigt. Het betreffende artikel ult het Burgerlijk Wetboek

is blijkens onder andere de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van

3 maart 2004, nummer 200304595/1, inderdaad een regel waar rekening mee moet worden gehouden

maar waar het plan niet onverkort aan behoefl te voldoen. Wij zijn in onderhavig geval echter van mening

dat sprake is van strljd met een goede ruimtelijke ordening. Op basis van de door reclamant toegezonden

foto's is redelijkerwijs aan te nemen dat dagllchttoetreding sterk wordt gereduceerd en zelfs grotendeels

wordt ontnomen. Het is nlet zeker of de ramen nog steeds voor voldoende ventilatie kunnen zorgen bij

realisering van de nieuwbouw, ook hier zal mogelijk een negatief effect optreden. Wij zijn van mening dat er

sprake is van een onevenredige benadellng van reclamant. Niet Is aannemelijk gemaakt dat herontwlkke

ling onmogelijk wordt gemaakt indien rekening wordt gehouden met de bestaande ramen van reclamant.

Het feit dat wordt gezocht naar een (technische) oplossing met reclamant kan mogelijk in de toekomst tot

andere inzichten leiden, echter ultgaande van de actuele situatie bestaat er geen overeenstemming met

reclamant over de door de gemeente aangedragen oplossing.

Het feit dat reclamant mogelijk voordeel haalt uit onderhavig bestemmingsplan doet eveneens niet ter zake.

De beslisslng van de gemeenteraad om reclamant deze bestemming toe te kennen kan nlet worden gezien

als "wisselgeld" voor de naastgelegen ontwikkeling waar reclamant hinder van ondervindt.

Wlj achten de voorgenomen ontwikkeling waarbij nieuwbouw wordt gereallseerd binnen twee meter van de

bestaande ramen van reclamant in strijd met een goede rulmtelijke ordening. De bedenking is ten aanzlen

van dit punt gegrond.

3.2 Bouwlagen

Reclamant merkt op dat het pand aan de Rotterdamseweg 64/66 bestaat uit 3 lagen en een plat dak en niet

uit 2 lagen zoals in het bestemmingsplan wordt verondersteld.

3.2.1 Beoordeling

Observatie ter plaatse wijst uit dat het door reclamant genoemde pand bestaat uit of drle iagen met een plat

dak of Mn laag met een kap. De aanduiding "2L" is derhalve nlet toereikend. Tijdens de hoorzitting heefl de

gemeente in het kader van artikel 10:30 Awb aangegeven dat zij kan instemmen met onthouding van goed

keuring van dlt planonderdeel ten aanzlen van de Ingetekende bouwhoogte. De bedenking is ten aanzien

van dit punt gegrond.
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3.3 Bestemminglegging

Het pand Rotterdamseweg 68 moet een gemengde bestemming krijgen. Reclamant heeft in 2002 een

bouwvergunning gekregen voor een bedrijfsruimte op de benedenverdieping en op de l' etage een

kantoor. Een gemengde bestemming acht reclamant, gezien de oprukkende woningbouw, realistischer.

Reclamant noemt bijvoorbeeld beneden werken en boven wonen.

3.3.1 Beoordeling

De bestaande situatie Is positief bestemd. De gemeente heeft daarnaast aangegeven dat slechts mede

werking wordt verleend aan een nieuwe ontwikkeling op grond van een concreet ontwikkelingsplan. Hiervan

is momenteel geen sprake voor het pand van reclamanl. Wij kunnen instemmen met de motivering van de

gemeente. De bedenklng is ten aanzien van dit punt ongegrond.

3.4 Aanduiding plankaart

De plankaartaanduiding "H ('j" is volgens reclamant niet gedefinieerd in artikel 1.

3.4.1 Beoordeling

De door reclamant aangehaalde bestemmingaanduiding is zowel op de plankaart in het renvooi als in de

voorschriften in artikel 7, lid 3, onder a opgenomen. De aanduiding is daarom ons inziens voldoende duide

lijk. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

3.5 Bouwhoogte

Reclamant vraagt zich af waarom de bouwhoogte van het pand Rotterdamseweg 60 tot en met 68 wordt

beperkt terwijl het bestemmingsplan tot aan zijn erfgrens 4 bouwlagen toestaal. Reclamant verzoekt gelijke

rechten.

3.5.1 Beoordeling

Dit onderdeel van de bedenking heeft reclamant niet als zienswijze kenbaar gemaakl. De gemeenteraad

had zich er derhalve ook geen oordeel over kunnen vormen. Dit onderdeel dient derhalve buiten

beschouwing gelaten te worden.

3.6 Fijnstof en stikstof

Het bestemmingsplan voldoet volgens reclamant niet aan de Europese en Nederlandse normen voor

fijnstof en stikstof.

3.6.1 Beoordeling

De gemeente heeft een luchtkwaliteitonderzoek laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat wordt voldaan aan de

daarvoor gestelde normen. Op geen enkele wijze gaat reclamant inhoudelijk in op de uitkomsten van het

onderzoek of op de reden waarom reclamant aanneemt dat de resultaten niet juist zijn. Hiervan is ons

overigens ook niet gebleken. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

4. Bedenking van G.J. Meijerink, Stationsplein 20 te Delft namens Venta BV

Het bestemmingsplan verontrust volgens reclamant de In de spoorzone gevestigde kennisintensieve bedrij

ven. In Deift verdwijnt ca. 12.000 m' kleinschalige betaalbare bedrijfsruimte en er komt volgens reclamant

slechts 3.500 m' voor terug (Sociaie Dienst, Hooikade) en 1.500 m' in TU-Noord. Reclamant vraagt hoe de

kennisintensieve bedrijven voor Deift behouden kunnen worden en wat de visie van de gemeente is voor

huisvestlng van kleinschalige bedrijvlgheid gelieerd aan de TU Delft in dit gebled. Volgens reclamant zijn

diverse gebouwen zeer geschikt voor huisvesting van bedrijven.
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4.1 Beoordeling

De bedenking betreft een herhaling van de zienswijze. De gemeente is reeds ingegaan op de bezwaren

van reclamant. De gemeente heeft daarin aangegeven dat het noordelijk TU-gebied vanwege de ligging

tussen de campus van de TU Delft en de binnenstad interessant is voor nieuwe kleine bedrijven. In het

bestemmingsplan is voor het noordeiijk TU-gebied dan ook bedrijvigheid aan huis mogeiijk gemaakt tot

maximaai 50% van het vloeroppervlak van de woning, in piaats van de gebruikelijke 30%. Met een binnen

planse vrijstelling is, onder voorwaarden, in de rest van het plangebied bedrijvigheid aan huis mogelijk

gemaakt tot 50% van het vloeropperviak van de woning. In het Laboratorium Physica en Electrotechniek,

het Hoofdgebouwlvoormalig Rode Scheikunde en in Technische Physica is de vestiging van bedrijvigheid

en kantoren mogelijk gemaakt. De gemeente geeft daarbij aan dat het gebied niet is aangewezen als over

loopgebied voor bedrijven uit de spoorzone. De gemeente heeft de bedenking voldoende gemotiveerd

weerlegd. Reclamant gaat niet in op de reactie van de gemeente. Wij kunnen instemmen met de reactie

van de gemeente. De bedenking Is ongegrond.

5. Bedenking van de bewoners van "Locatie Scheepmakerij" (de Scheepmakerij, Hertog Govert

kade en Rotterdamseweg) te Delft, hertog Govertkade 8 te Delft

De bedenking richt zich tegen de locatie Scheepmakerijlterrein Vliegenthart. Voigens reclamant heeft in het

verieden veelvuldig overleg plaatsgevonden over de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied.

Deze afspraken zijn door de gemeente, de projectontwikkelaar en de omwonenden vastgelegd in een door

aile drie de partijen ondertekend document (2000). Mede op basis van dit document is vervolgens door de

gemeenteraad het ontwikkeiingsplan (2003) vastgesteid. Dit plan is tot stand gekomen na een inspraak

procedure. Dit document is het uitgangspunt voor de beoordeiing van het uiteindeiijke bouwplan.

De projectontwikkelaar heeft volgens reclamant een bouwpian ingediend dat op belangrijke punten afwijkt

van het ontwikkelingsplan. Het betreft met name de bouwhoogtes, de toegankeiijkheid voor verkeer,

achteruitgangen van omwonenden, gezicht op de Scheepmakerij, bebouwingsdichtheid, bezonning en

privacy.

Reclamant verbaast zich erover dat niet het ontwikkelingsplan maar het voorstel van de projectontwikkelaar

integraal is opgenomen in het bestemmingsplan.

Reclamant is van mening dat in het vastgestelde bestemmingsplan slechts op het punt van de bouwhoog

tes zeer beperkt en onvoldoende aan de bezwaren is tegemoetgekomen door de toegestane bouwhoogte

van de drie panden op het terrein Viiegenhart te verlagen. Aan de andere bezwaren is niet tegemoet

gekomen.

5.1 Beoordeling

Ten aanzien van de bouwhoogte en het gezicht op de Scheepmakerij.

Tijdens de hoorzitting heeft de gemeente gewezen op een interpretatieverschil in de uitleg van het ontwik

kelingsplan. De gemeente is van mening dat met name van belang is dat het beeld van de Scheepmakerij

niet verstoord mag worden. Reclamant is van mening dat de bebouwing niet hoger mag zijn dan de

bestaande bebouwing langs de randen. Het ontwikkelingsplan meldt echter het volgende.

"De hoogte van nleuwbouw moet aansluiten op de omliggende bebouwing. Hierbij geldt dat bebouwing op

het middengebied onder geen voorwaarde hoger mag zijn dan langs de randen. Het beeld van met name

de Scheepmakerij mag hierdoor niet verstoord worden. Nieuwe bebouwing moet zich voegen in de

bestaande omgeving. Dit geldt ten aanzien van de bouwhoogte, bouwdiepte, pandbreedte en uiteriijke

verschijningsvorm ..... ".
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Het ontwikkelingsplan Iijkt hiermee bebouwing hoger dan de bestaande gebouwen langs de randen uit te

sluiten. De opmerking dat "het beeld van met name de Scheepmakerij hierdoor niet verstoord mag worden"

dient hierbij siechts ais uitleg van deze, onzes inziens, dwingend gelormuleerde stelling.

Het bestemmingsplan maakt ter plaatse van de nieuwbouw een hoogte van 3 tot 4 lagen mogeiijk. Artikel 1,

lid 15, van de planvoorschriften meldt dat een bouwlaag maximaal 4 meter hoog kan zijn. Het plan staat

zodoende een bouwhoogte van maximaal 12 meter respectievelijk 16 meter toe.

Reclamant heeft aan de hand van loto's laten zien wat het mogelijk effect van de geplande bebouwing is op

het beeld van de Scheepmakerij. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er wei degelijk een effect is.

De gemeente heeft in haar beantwoording op de zienswijze aangegeven dat het gebied verandert van een

dichtbebouwd labrieksterrein in een dichtbebouwde woonbuurt. De woningen zijn in principe drie lagen

zonder kap en passen daarmee in de directe omgeving. Zeer beperkt, op een drietal panden, was een

(gedeeltelijke) vierde laag 01 een kap toegestaan om een gevarieerd gevelbeeld te verkrijgen. Het gaat

daarbij om (gedeelten) van twee woningen die recht achter Pakhuis de Lielde zijn gesitueerd; het plan is op

dit punt ongewijzigd vastgesteld omdat deze woningen volgens de gemeente onder de bouwhoogte van

Pakhuis de Lielde blijven. Tevens ging het om Mn woning achter Scheepmakerij 8, 9 en 10. De bouw

hoogte van deze woning zou boven de panden aan de Scheepmakerij 8, 9 en 10 uitkomen en daardoor het

stadbeeld aan de Scheepmakerij verstoren. Naar aanleiding van deze zienswijze is derhalve de mogelijk

heid van het realiseren van 3 lagen en kap veranderd in 3 bouwlagen zonder de mogelijkheid daarboven

een kap te realiseren. De gemeente is van mening hiermee tegemoet te zijn gekomen aan de alspraken

zoals deze in het ontwikkelingsplan zijn vastgesteld ten aanzien van de hoogte.

De gemeente gaat hiermee echter voorbij aan het leit dat het bestemmingsplan, los van het ingediende

bouwplan door de ontwikkelaar, een bouwhoogte van 12 meter en incidenteel 16 meter mogelijk maakt; dit

is hoger dan de bestaande bebouwing aan de Scheepmakerij. Dit rijmt onzes inziens niet met voor

genoemde motivering van de gemeente waarin de intentie is uitgesproken op dit punt te voldoen aan het

ontwikkelingsplan.

De gemeente heeft op grond van artikel 10:30 Awb aangegeven in te kunnen stemmen met een onthouding

van goedkeuring aan de bouwhoogte ter plaatse van de nieuwbouw op de locatie Scheepmakerij zodat in

een planherziening de bouwhoogte in meters kan worden opgenomen.

De bedenking is ten aanzien van dit punt gegrond.

Ten aanzien van de toegankelijkheid voor verkeer.

Op de plankaart hebben de gronden achter de Hertog Govertkade 3, 5 en 6 de medebestemming parkeren

gekregen ten behoeve van een collectiel parkeerterrein. Niet is gebleken dat er mogelijk een probleem

ontstaat voor de toegankelijkheid van het verkeer. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

Ten aanzien van de achteruitgangen van de woningen.

De gemeente heeft in haar beantwoording op de zienswijze aangegeven dat de gronden met de bestem

ming "tuin" en de aanwijzing "parkeren", grenzend aan de percelen van de Hertog Govertkade in gebruik

zijn als collectiel parkeerterrein. Vanal dit parkeerterrein zijn zowel de Hertog Govertkade, de Scheep

makerij ais de Rotterdamseweg te voet bereikbaar. Met een erfdienstbaarheid is een uitgang vanuit de

achtertuinen op dit collectieve parkeerterrein mogelijk. De gemeente wijst daarnaast erop dat in het

ontwikkelingsplan is aangegeven dat "daar waar mogelijk" een achterom voor bestaande woningen
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gerealiseerd moet worden. De gemeente heeft haar slandpunl hiermee voldoende gemoliveerd. Reclamant

gaat niet in op de beantwoording van de gemeente. De bedenking is len aanzien van dit punl ongegrond.

Ten aanzien van de bebouwingsdichtheid.

Volgens het ontwikkelingsplan wordt de bebouwingsdichtheid mede bepaald door het aantal parkeerplaat

sen, dal volgens de opgegeven parkeernorm op eigen terrein gerealiseerd moelen worden. Bij hel verlenen

van de bouwvergunning zal deze toels plaatsvinden; het aanlal woningen wordl hiervan afhankelijk gesteld.

Hiermee is voidoende aannemelijk gemaakt dat aan de parkeernorm kan worden voldaan. De bedenking is

ten aanzien van dit punl ongegrond.

Ten aanzien van de privacy.

De gemeente wijst op hel feil dat in verband mel de haalbaarheid van het bouwplan de omvang van de

woningen van groat belang is. Het belang van de herontwikkeling van het terrein Vliegenthart als geheel en

daarmee de verbelering van de ieefbaarheid en ruimlelijke kwaliteit van de buurt, waaronder oak de wonin

gen aan de Scheepmakerij, weegt hierbij volgens de gemeente zwaarder dan een beperkte achleruitgang

van de privacy van enkele waningen.

De gemeenle wijkt hiermee gemoliveerd af van hel ontwikkelingsplan. Wat daar oak van zij moeten wij

constaleren dat een belangenafweging heeft plaalsgevonden. Wij zijn, met reciamant, van mening dal er

mogelijk sprake zal zijn van een verlies aan privacy. Echter achten wij deze vermindering niet van dien aard

dat dil zou moeten leiden 101 onlhouding van goedkeuring. Hieraan Iigt ten grondslag dat, met name in

stedelijk gebied, aan niemand een vrij uitzicht en onbeperkte privacy kan worden gegarandeerd. Alhoewel

uitzicht en privacy kan verminderen, het wordl zeker niet ontnomen. De bedenking is ten aanzien van dit

punt ongegrond.

Bezonningsstudie.

De gemeente geeft aan dat de bebouwing ten noorden van de doorgang Rotterdamseweg-Scheepmakerij

is gesitueerd op ongeveer 24 meter van de woningen aan de Hertog Govertkade in zuidelijke richling. Dal

belekent volgens de gemeenle dal de meeste hinder te verwachten is als de zan in hel zuiden slaal tussen

12 en 13; uur op de gebruikelijke ijkmomenlen 21 seplember en 21 maart maakt de zan am die tijd een

hoek van 38' ten opzichle van de horizon. De schaduw van een maximaal 12 meter haag object of gebouw

is dan circa 15 meter lang. Omdat de afstand tot de woningen aan de Hertog Govertkade 24 meter

bedraagt, is er geen sprake van een onacceplabele vermindering van zonlicht. In de loop van de middag

draail de zan in weslelijke richling en wordt de schaduwwerking op de percelen van de woningen aan de

Hertog Govertkade geringer.

Ten aanzien van de woningen aan de Scheepmakerij zulien de bewoners vroeg in de ochtend enige

vermindering van zonlicht ondervinden mel een afstand tot aan de woningen van 10 tot 14 meIer. Rand

8 uur 's ochlends, hellijdstip waarop volgens de gemeente de meesle hinder is te verwachten, maakt op de

ijkdala 21 seplember en 21 maart de zan een hoek van 29' met de horizon. Een gebouw van 12 meter

haag geeft dan een schaduw van ruim 21 meter. De zan verplaatst zich daarna in zuidelijke richting

waardoor de schaduw snel naar het parkeerterrein achIer de nieuwbouwwoningen verplaatst.

Met deze overwegingen is de gemeente Deift van oordeel dat de hinder ten gevolge van de nieuwbouw niet

van zodanige male is dal er sprake is van een onaanvaardbare vermindering van zonlicht op de naburige

percelen en woningen.

Wij zijn van mening dat in stedelijk gebied vermindering van zan en lichlinval niet is Ie voorkomen als

gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Gezien de afstand lot aan de beslaande woningen zijn wij van mening

dal geen sprake is van slrijd mel een goede ruimlelijke ordening of hel recht. De gemeente heeft daarnaast
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blijk gegeven van een gemotiveerde belangenafweging. Wij kunnen instemmen met deze motivering. De

bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

5. Bedenking namens DP5 architectuurstudio b.v. en tevens namens Dynamohal BV

Reclamant is belanghebbende als huurder, gebruiker en erfpachter van de zogenaamde Dynamohai aan de

Prof. Snijdersstraat 5 (voorheen Kanaaiweg 2D). Het bezwaar richt zich tegen de hieronder genoemde

punten.

Arlikei 8, lid 7

Dit arlikel betreft een vrijstellingsbevoegdheid ten behoeve van de congresfaciliteit en het hotel. Deze

vrijstelling biedt de mogelijkheid om een deel van het hof, grenzend aan de noordzijde van de Dynamohal

te bebouwen. Dit belemmerl volgens reclamant het gebruik van de Dynamohal, het verminderl de kwaliteit

van de hoofdentree van reclamant en reclamant is tevens van mening dat het uitzicht wordt verminderd

vanuit de representatieve ruimten van het kantoor van reclamant.

Volgens de nota van zienswijzen hebben de zienswijzen van reclamant geleid tot aanpassing van de plan

tekening en de voorschriften. De aanpassingen betreffen volgens reclamant een wijziging van aileen een

overkappingmogelijkheid naar een volledige bebouwingsmogelijkheid en een wijziging van de maximale

bouwhoogte van 5 naar 6 meter. Reclamant wijst er op dat deze aanpassingen niet volgens het voorstel

van reclamant zijn en juist leiden tot een extra belemmering van het gebruik van de Dynamohal.

Plantekening

Reclamant maakt bezwaar tegen de plantekening behorende bij het bestemmingsplan. Het verzoek van

reclamant tot aanpassing van de plantekening heeft niet geleid tot een aanpassing. De gemeente geeft

hiervoor als argument dat aan reclamant de mogelijkheid wordt geboden om de hoofdentree uit te bouwen.

De gemeente geeft daarbij aan dat de uitbreiding van het congreshotel een versiechtering betekent voor de

hoofdentree van reclamant en dat dit daarmee kan worden gecompenseerd. Dit leidt volgens reclamant tot

ongewenste investeringen en het dichtzetten van !wee ramen in de belangrijkste vergaderruimte.

Arlikel 8, lid 2b

Dit arlikel bevat de gebruiksvoorschriften voor de bestemming gemengde doeleinden. Hierin wordt gesteld

dat de afzonderlijke kantoorruimten niet groter mogen zijn dan 500 m' bvo. De Dynamohal is echter al

700 m' en kan binnen het bestaande volume en binnen de bestaande bouwvergunning uitgebreid worden

tot 1.000 m' door middel van een entresol. Reciamant zou graag het maximaIe bvo van afzonderlijke

kantoorruimte verruimd zien naar 1.000 m'. De gemeente is van mening dat een architectenbureau een

bedrijf is. Echter staat een architectenbureau niet genoemd in de lijst van bedrijfstypen van de gemeente

Deift die als bijlage bij het plan is gevoegd. Daarnaast belemmerl volgens reclamant het arlikel het huidige

en toekomstige gebruik van de Dynamohal vanwege de beperking in arlikel 8, lid 2 die dan van toepassing

is.

6.1 Beoordeling

Op dit moment beslaat de ruimte tussen de ramen van reclamant en het congreshotel 9,1 meter. Indien van

de vrijstellingsbevoegdheid gebruikgemaakt wordt zal deze ruimte worden gereduceerd tot circa 4 meter.

De gemeente biedt daarom reclamant de mogelijkheid om een nieuwe ingang te bouwen. Ook als

reclamant hiervan geen gebruik maakt kan worden voldaan aan de daarvoor gestelde wet- en bouw

regelgeving. Alhoewel de ingang op dat moment in een meer nadelige positie komt te liggen achten wij dit

nadeel niet van dien aard dat goedkeuring aan dit planonderdeel dient te worden onthouden; mede van
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belang is dat ook nu al er sprake is van beperkte Iichtinval en uitzicht. De bedenking is ten aanzien van dit

punt ongegrond.

De bedenking ten aanzien van artikel 8, lid 2b, heeft reclamant niet als zienswijze ingediend. De gemeente

raad had zich er zodoende geen oordeel over kunnen vormen. Dit punt van de bedenking dient buiten

beschouwing gelaten te worden.

7. Bedenking van H.G.J. Hirs namens Vereniging "Vrienden van de Delftse Botanische luin"

7.1 Mogelijke sloop Julianalaan 67

Reclamant uit zijn zorg omtrent het gebouw aan de Julianalaan 67. Dit gebouw heeft in het plan de aan

duiding "cultuurhistorische bebouwing" gekregen en ligt in het "naar verwachting uit te breiden gebied

Beschermd Stadsgezlcht" maar sloop en nieuwbouw zijn daarmee, volgens de discussie in de gemeente

raad, niet uitgesloten. lijdens de vergadering van de gemeenteraad op 19 april 2007 was de ver1<1aring, dat

hergebruik van het perceel Julianalaan 67 zonder sloop niet mogelijk zou zijn, van belang. Reclamant is

echter van mening dat een dergelijk onderzoek niet bestaat. Reclamant is derhalve van mening dat het

besluit op incorrecte informatie Is gebaseerd. Reclamant acht het tevens betreurenswaardig dat de

gemeenteraad niet kon besluiten tot de noodzaak van een resultaatverplichting met betrekklng tot de

gewenste bescherming van de vegetalie in de Botanische luin. Een overlegintentie tussen de gemeente en

de TU Is volgens reclamant ontoereikend.

7.1.1 Beoordeling

Hergebruik zonder sloop staat onzes inziens nlet ter discussle. Het bestemmingsplan verplicht de

gemeente nlet tot sloop en niet tot behoud van het gebouw. Sloop is echter, zoals hieronder gesteld, nlet

zonder meer mogelijk.

Reclamant verzoekt om een speciale status voor het gebouw aan de Julianalaan 67 om eventuele sloop te

voorkomen. Omdat het pand niet vall onder bescherming van de Monumentenwet is de enige mogelijkheid

de status die de gemeente reeds op het gebouw heeft gelegd. Deze status betreft "cultuurhistorisch waar

devoJle bebouwing" zoals in artikel 27 van de planvoorschrifien is opgenomen. Dit artikel biedt onder

andere de volgende bescherming.

Vergroting en/of verandering is slechts toegestaan indien deze niet zichtbaar is vanaf de openbare weg,

tenzij anders op de plankaart aangegeven. De bestaande goothoogte is de maximaal toelaatbare goot

hoogte en de bestaande bouwhoogle Is de maximaal loelaatbare bouwhoogte. Het voorkomen van sloop

wordt gewaarborgd in de aanlegvoorschriften van artikel27, lid 5. Sloop is slechts toelaatbaar in geval van

sloop van het gehele pand of object, indien dit gepaard gaat met herbouw van een vergelijkbaar pand of

object, gelet op bouwmassa naar hoofdafmetingen en onder1inge verhoudlngen en gelet op dakvorm, nok

richting, dakhelling, dakoverstekken, goot- en daklijsten, schoorstenen en gevelindelingen door ramen,

deuropeningen en erkers. Daamaast in geval van sloop van een gedeelte van het pand of object indlen

bescherming gewaarborgd is van het resterende gedeelte van het pand of objecten, indien het te slopen

gedeelte zelf niet beschermenswaardig is.

Gezien vorenstaande zijn wij van mening dat de gemeente de best mogelijke bescherming op het pand

heeft gelegd ter waarborging van de cultuurhistorische waarden. De bedenklng is ten aanzien van dit punt

ongegrond.

7.2 Monumentale eenheid

Volgens de verenlging vormen de tuin met zijn kassen samen met de achtergevel van het gebouw een

historische esthetische en monumentale eenheid, waaraan ernstig afbreuk zou worden gedaan als het

element van dit gebouw of ten minste de achtergevel zou vervaJlen. Reclamant vindt het verontrustend dat
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bij eventuele nieuwbouw ook een derde vleugel achter het gebouw in de botanische tuin inclusief een

parkeergarage mogelijk is.

7.2.1 Beoordeling

De tuin en het gebouw vormen volgens reclamant Mn geheel. Wij zijn van mening dat de bestemming het

behoud van deze eenheid niet onmogelijk maakt. ook indien sprake is van sloop en nieuwbouw. Dit betreft

een afweging die onder andere door welstand gemaakt zal moeten worden in het kader van de bouw

vergunning en het verlenen van de aanlegvergunning. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

7.3 Derde Vleugel

De derde vleugel betekent volgens reclamant een ernstige vermindering van de oppervlakte van de tuin en

dus ook van de graenopperviakte van de Wippoider. Reclamant geeft aan dat bij veel bouwactiviteiten grate

schade aan de omgeving toegebracht wordt (er zal een strook werkterrein nodig zijn). Met name door

grondwateranttrekking zal het grondwaterniveau in de tuin worden verlaagd. Dat is volgens reciamant een

grate bedreiging voor de aanwezige vegetatie waaronder de unieke en wetenschappelijk zeer belangrijke

exemplaren van bijvoorbeeid de Chinese Reuzenboom.

7.3.1 Beoordeling

Ten aanzien van de derde vieugel in de Botanische Tuin overwegen wij als voigt. De gemeente is van

mening dat dit punt niet als zienswijze kenbaar is gemaakt en zodoende buiten behandeling moet worden

gelaten. De zienswijze gaat echter wei in op de mogelijke aantasting van de achtergevel en de relatie van

de achtergevel met de tuin. Wij zijn van mening dat tegen dit planonderdeel in zijn geheel een zienswijze is

kenbaar gemaakt. Om die reden zijn wij van mening dat dit onderdeel van de bedenking wei in behandeling

kan worden genomen als nadere motivering van de eerdere zienswijze en dus niet als nieuw argument.

Er is tijdens de hoorzitting door de woordvoerder van TU-Delft toegezegd een nadere onderbouwing te

sturen ten aanzien van mogelijke waarden die kunnen worden aangetast bij de bouw van een derde

vleugel. Hieruit blijkt dat de gewaarmerkte bomen in de huidige Middentuin zonder prablemen kunnen

worden gekapt omdat deze elders in duplicaat in de collectie aanwezig zijn. De !wee grote Chinese

mammoetbomen dienen te worden behouden vanwege hun zeidzame karakter. De geplande parkeer

garage zal echter een minimale worlelbeschadiging geven. De bomen kunnen met ingepakte worlels tijdens

de bouw goed beschermd worden. Na terugplaatsing van de grand kunnen de bomen weer verder worlelen

en behouden blijven. Dit geldt ook voor de Amerikaanse eik. Wij achten het voldoende aannemelijk dat met

de juiste maatregelen de bijzondere waarden kunnen worden beschermd. Er kan onzes inziens niet worden

gespraken van strijd met een goede ruimtelijke ordening. De bedenking is ongegrand.

8. Bedenking van J.G. Knoeff en G. van der Houl

De bedenking richt zich tegen de volgende punten.

8.1 Luchtkwaliteit

Reclamanten zijn van mening dat de onderzoeken betreffende luchtkwaliteit en geluid zijn gebaseerd op

verkeerde gegevens. Ais voorbeeld noemen reclamanten het feit dat het plan voorziet in de bouw van

1.700 apparlementen die vervolgens op de wijkontsluitingswegen (Schoemakerstraat. Nassaulaan.

Julianalaan) leiden tot slechts 100 a200 extra autobewegingen. Daarnaast wijzen rec!amanten op het feit

dat de gemeente in haar plannen uitgaat van 0% autonome groei van het autoverkeer tot 2020.

Reclamanten verzoeken dat het plan wat betreft luchtkwaliteit en geluld wordt onderbouwd door objectief,

geloofwaardig en kwalitatief hoogstaand onderzoek dat door GS kan worden beoordeeld.
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8.1.2 Beoordeling

In 2006 heel! de gemeente Dell! door RBOI een luchtkwaliteitonderzoek laten uitvoeren voor het

plangebied. Uit dat onderzoek is ons gebleken dat wordt voldaan aan de eisen van het Besluit

luchtkwalaitelt 2005. Wlj kunnen instemmen met de resultaten van dit onderzoek. De bedenking is ten

aanzien van dit punt ongegrond.

De gehanteerde invoergegevens zijn voldoende onderbouwd. Ten aanzien van het uitgangspunt dat de

autonome groei 0% bedraagt merken wij op dat de gemeente tevens deze stelling naar onze mening

voldoende heel! gemotiveerd. Wij hebben geen reden gezien deze gegevens voor onjuist aan te nemen.

Ook reclamant heel! dit niet kunnen aantonen. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

8.2 Nieuwbouw Maranathaterrein

Reclamanten merken op dat bij de nieuwbouw op het Maranathaterrein aan de Chariotte de Bourbonstraat

op de plankaart niets is opgenomen over het parkeren. Het plan voigt volgens de gemeente de Nota

Parkeren en Stallen (pagina 72 van de toelichting) waarin is opgenomen dat bij de realisatie van nieuw

bouwwoningen 100% van de parkeernorm ondergronds moet worden gerealiseerd. Deze norm wordt wei bij

aile andere nieuwbouwprojecten, die dit plan mogelijk maakt, vereis!. Reclamanten hebben dit reeds als

zienswijze kenbaar gemaakt; hierop is echter door de gemeenteraad niet gereageerd.

8.2.1 Beoordeling
Ten aanzien van de parkeergarage bij de nieuwbouw op het Maranathaterrein merken wij op dat in een

bestemmingsplan slechts een parkeergarage kan worden toegelaten maar niet tot de aanleg daarvan kan

worden verplich!. Het bestemmingsplan is derhalve niet de plaats om dergelijke afspraken af te dWingen.

De gemeente heel! reeds aangegeven dat de parkeernorm via de Bouwverordening wordt getoetst bij de

verlening van de bouwvergunning. Op dat moment zal de gemeente de afspraken zoals in de Nota

Parkeren en Stallen is opgenomen kunnen afdwingen. Het bestemmingsplan maakt ondergronds parkeren

op onderhavige locatie echter niet mogelijk. De gemeente heel! dit als voigt gemotiveerd. Op grond van

deze Nota Parkeren en Stallen dienen parkeerplaatsen in beginsel op eigen terrein te worden gerealiseerd.

Daarmee wordt de kwaliteit van de openbare ruimte zoveel mogelijk gegarandeerd en de afwenteling van

de parkeerdruk op de omgeving voorkomen.

De parkeernormen worden via de Bouwverordening getoetst bij de verlening van de bouwvergunningen. De

rol van het bestemmingsplan in dezen is dat het plan voldoende ruimte biedt om parkeergelegenheid

conform de op basis van de Nota Parkeren en Stallen geldende parkeernormen te realiseren. Een groot

deel van het terrein ter plaatse van de voormalige Maranathakerk heel! om deze reden de bestemming

verkeersdoeleinden 1 gekregen. Binnen deze bestemming zijn parkeervoorzieningen toegestaan. In de

plantoelichting (blzadzijde 72) is voorts opgenomen dat op basis van het ontwikkelingsplan Noordelijk TU

gebied bij nieuwbouwwoningen in de vrije markt 100% van de parkeernorm ondergronds gerealiseerd moet

worden. Echter, het terrein van de voormalige Maranathakerk maakt geen onderdeel uit van het gebied

waarvoor het ontwikkelingsplan Noordelijk TU-gebied is vastgesteld. Er geldt derhalve geen vereiste dat

100% van de parkeernorm ondergronds gerealiseerd dient te worden. De gemeente heel! hiermee

voldoende gemotiveerd waarom in dit geval geen ondergronds parkeren is vereis!. Wij kunnen instemmen

met de motivering van de gemeente. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

8.3 Beschermd Stadsgezicht

Op de plankaart staat aan de oostzijde langs de Schoemakerstraat ter hoogte van de Charlotte de Bour

bonstraat een lijn getekend die staat voor "naar verwachting uit te breiden gebied beschermd stadsgezicht".

De lijn stond volgens reclamant niet in het ontwerpplan en de lijn is niet onderbouwd. Volgens reclamanten

is de Schoemakerstraat een drukke verkeersader die, door de ontwikkelingen van dit plan, zeer waarschijn

lijk nog intensiever door het verkeer gebruikt zal worden. De geluidsbelasting op de woningen is momenteel
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51 dB(A). Het bestemmen van bovengenoemde Iijn maakt het volgens reclamanten In de toekomst

onmogelijk am langs de Schoemakerstraat geluidswerende voorzleningen mogelijk te maken. De gemeente

heefl in haar Nota van zienswijzen aangegeven dat een geluidsscherm ter plaatse te duur en vanuit

stedenbouwkundig oogpunt niet wenseiijk is. Reclamanten vinden echter dat de gezondheid van

omwonenden meer prioriteit zou moeten krijgen. Volgens reclamanten is het goed mogelijk am op het eigen

terrein van bewoners een geluidsscherm te realiseren dat eruitziet als een begroeide schutting.

Reclamanten vermoeden dat de gemeente een dergelijke onlwikkeling probeert te frustreren door de

aanduiding "uitbreiding beschermd stadsgezicht".

8.3.1 Beoordeling
De gemeente heefl erop gewezen dat dit deel van de bedenking niet als zienswijze is kenbaar gemaakt en

zodoende buiten beschouwing gelaten dient te worden. Wij zijn echter van mening dat dit onderdeel van de

bedenking zich met name richt op de geluidsoverlas!. Tegen dit plandeel is wei een zienswijze kenbaar

gemaak!. De verwijzing naar de bestemming "beschermd stadsgezicht" dient hierbij als nadere onder

bouwing. am die reden gaan wij alsnog in op dit onderdeel. De betreffende woningen aan de Charlotte de

Bourbonstraat aan de zijde van de Schoemakerstraat liggen in een deel dat niet gereconstrueerd word!.

Welliggen deze woningen in een zone als bedoeld in artikel 99, lweede lid van de Wet geluidhinder en zijn

daarom in het onderzoek betrokken. De Wet geluidhinder voorziet echter niet in een hogere grenswaarden

procedure of de verpiichting tot het nemen van maatregelen voor deze woningen. De gemeente heefl aan

haar formele verplichting voldaan ten aanzien van de Wet geluidhinder. De bedenking is ongegrond.

8.4 Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing Garages Schoemakerstraat 1a-1k (behorend bij de woningen

aan de Charlotte de Bourbonstraat)

In tegensteliing tot het vooronlwerpbestemmingsplan zijn de garages aan de Schoemakerstraat 1a-1k

benoemd als cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Reclamanten zijn van mening dat deze aanwijzing

niet is onderbouwd. Door een siechte fundering op staal zijn veel garageblokken scheefgezakt en hebben

scheuren in de muren en de vloer. Bij noodzakelijke vervanging van deze constructies zullen, door onder

havige bestemming, de kosten buitenproportioneel groat worden voor een garage.

8.4.1 Beoordeling
Reclamant heefl dit onderdeel niet als zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar gemaak!. De gemeenteraad

had zich er zodoende oak geen oordeel over kunnen vormen. Dit onderdeei dient daarom buiten

beschouwing te worden gelaten.

8.5 Parkeerplaatsen

Tot slot maken reclamanten bezwaar tegen de parkeerbestemming van de opritten van de garages

Schoemakersstraat 1a-1k. Op deze opritten is een parkeerplaats ingetekend. De afmetingen van de

parkeerplaatsen zijn volgens reclamanten dusdanig klein dat hierop geen auto kan staan.

8.5.1 Beoordeling
De gemeente is van mening dat dit onderdeel niet als zienswijze is kenbaar gemaak!. Bij nalezing van de

zienswijze blijkt reclamant dit punt wei als zienswijze kenbaar te hebben gemaak!. Dit onderdeel van de

bedenking dient derhalve in behandeling genomen te worden. De gemeente heefl aangegeven dat de

opritten van de garages Schoemakerstraat 1a-k de aanwijzing "p" hebben gekregen, am te voorkomen dat

de betreffende garages worden geblokkeerd en daardoor het parkeren van de auto op eigen terrein, te

weten in de garages, niet meer mogelijk is. Deze aanwijzing heefl tot doel am de betreffende opritten te

behouden als opritten. Dit is van belang omdat parkeerplaatsen op prive-terrein deels meetellen voor de

parkeernorm (is aangegeven op bladzijde 72 van de plantoelichting). Een oprit van minimaal 5 meter
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zonder garage telt 0,8 keer mee, een garage met oprit van minimaal 5 meter telt 1 keer mee, een garage

zonder oprit telt 0,5 keer mee en een garage met een dubbele oprit (4,5 m breed en 5 m lang) telt 1,8 keer

mee. In dit geval is de oprit geen 5 meter, dus zou deze parkeergarage 0,5 keer meetellen. In de hUidige

situatie zijn de oprilten van de garages niet geblokkeerd. De aanwijzing "p" conserveert derhalve de

bestaande situatie. Wij zijn van mening dat de gemeente dit plandeeI voldoende heeft gemotiveerd. Wij

kunnen instemmen met de motivering van de gemeente. De bedenking is ten aanzien van dit punt

ongegrond.

9. Bedenking van J.e. Ie Grand namens Le Grand Advies

9.1 Nieuwbouw op korte afstand van ramen

De bedenking richt zich in eerste instantie tegen de bouw van vijf huizen in het binnengebied van de

Scheepmakerij. De huizen worden volgens de bouwtekening tegen ramen aan gebouwd. Dit deeI van de

bedenking komt qua strekking neer op de bedenking van G.J. Meijerink, Koornmarkt 32 te Delft. Wij

verwijzen kortheidshalve naar deze bedenking.

Ten tweede richt de bedenking zich tegen het feit dat de vijf huizen volgens de bouwtekeningen balkons

krijgen op de erfgrens met het pand Rotterdamseweg 64. Wettelijk gezien moeten deze balkons minstens

twee meter uit de erfgrens blijven. Op de tweede verdieping zit in het kantoor van reclamant een velux dak

raam aan de kant van het bouwproject. Daarbij komt dat precies op die plek het hoogste punt gepland is.

Dit gaat volgens reclamant ten koste van het uizicht en Iichtinval.

9.1.1 Beoordeling

Voor het eerste deer van deze bedenking verwijzen wij naar de beoordeling van de bedenking van

G.J. Meijerink, Koornmarkt 32 te Delft. De bedenking is ten aanzien van dit punt gegrond.

Ten aanzien van de balkons overwegen wij als voigt. Alhoewel het plan een balkon niet onmogelijk maakt

aan de zijde van reclamant constateren wij dat de balkonzone aan de straatzijde is geprojecteerd. Los

daarvan speeit wei het aspect van uitzicht en lichtinval. Wij zijn van mening dat deze situatie hetzelfde

beoordeeld dient te worden als de bedenking van G.J. Meijerink ten aanzien van dit punt. De bedenking is

ten aanzien van dit punt gegrond.

9.2 Procedure

Tot slot wijst reclamant op de werkwijze van de gemeente. Volgens reclamant worden er toezeggingen

gedaan aan projectontwikkelaars zonder dat er een goedkeuring is van de gemeenteraad en burger.

9.2.1 Beoordeling

Ten aanzien van de door reclamant genoemde werkwijze van de gemeente, moeten wij concluderen dat de

gemeente de daarvoor vereiste wettelijke procedure heeft gevolgd. De bedenking is ten aanzien van dit

punt ongegrond.

10. Bedenking van J.G. de Vries namens belangenvereniging TU-Noord

De bedenking wordt samengevat weergegeven. De bedenking richt zich tegen de volgende punten.

10.1 Aigemeen

Reclamant is van mening dat een milieueffectrapportage uitgevoerd had moeten worden en dat het plan

leidt tot een ontoelaatbare verslechtering van de luchtkwaliteit.
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10.1.1 Beoordeling

Voor de locatie is een uitwerking voorzien die herontwikkeling tot circa 182 woningen mogelijk maakt. Het is

de intentie van de ontwikkelende partijen om deze uitwerking te vertalen in een concreet bouwplan. De

uitwerkingsregels voor Gele Scheikunde stellen echter geen maximum aan het aantaJ te bouwen woningen.

Het is dan ook goed mogelijk dat meer woningen worden gerealiseerd. De uitwerkingsregels schieten hier

derhalve tekort. Op grond van artikel 10:30 Awb is de gemeente ingegaan op de maximaal mogelijke

invulling van de locatie waarbij de "grenzen" zijn gezocht van de uitwerkingsregels, met inachtneming van

een verantwoorde stedenbouwkundige invulling en rekening houdend met invullingmogelijkheden die leiden

tot een financieel uitvoerbaar plan.

De gemeente baseert zich daarbij op de kaders van de uitwerkingsregels. Hierin staat opgenomen dat de

karakteristieke bouwdeJen zoveeJ mogelijk moeten worden gehandhaafd. Verder geven de uitwerkings

regels aan dat Jangs de Julianalaan de maximaIe bouwhoogte 2 Jagen + kap is met accenten in 3 lagen met

kap. Voor de raming van de maximaIe capaciteit is uitgegaan van 3 woonlagen over de maximale blok

lengte. Ten aanzien van de Michiel de Ruyterweg stellen de uitwerkingsregels maximaal 4 lagen + kap met

een accent in 6 lagen met kap. De definitie van een accent is niet nader aangegeven. Voor de raming van

de maximaIe capaciteit is uitgegaan van 6 woonlagen over de maximaIe bloklengte. Ten aanzien van de

Prins Bernhardlaan kunnen (half)vrijstaande woningen worden gerealiseerd. Voor de raming van de maxi

male capaciteit is uitgegaan van een kavelbreedte van 8 meter en een kaveldiepte die aansluit bij de

bestaande bebouwing (30 meter). Voer het binnenterrein worden geen nadere uitwerkingsregels gegeven.

Voor de raming van de maximaIe capaciteit van wonlngbouw op het binnenterrein is veiiigheidshaive

uitgegaan van 5 bouwlagen. Omdat de uitwerkingsregels geen indicatie geven omtrent de te realiseren

woningtypen zijn twee woninggrootten beschouwd: appartementen van circa 100 m' bvo en kleine zelf

standige appartementen van circa 50 m' bvo. Voor de blokken is een dlepte aangehouden van circa

15 meter bebouwd + 3 meter buitenruimte.

Inclusief de raming van de maximale parkeercapaciteit en openbaar terrein heel! de locatie op grond van de

door de gemeente geJeverde berekening een capaciteit voor maximaal 470 woningen.

Deze raming, zij het globaal, maakt het onzes inziens voldoende duidelijk dat ruim onder de grens wordt

gebleven waarvoor een milieueffectrapportage noodzakelijk is. Wij achten het dan ook niet aannemelijk dat

de gemeente een milieueffectrapportage had moeten opstellen. De bedenking is ten aanzien van dit punt

ongegrond.

Wij hebben geconstateerd dat in 2006 de gemeente door RBOI een luchtkwaliteitonderzoek heel! laten uit

voeren voor het plangebied. Uit dit onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan de eisen van het Besluit lucht

kwaliteit 2005. Wij kunnen instemmen met de conclusie van de gemeente. De bedenking is ten aanzien van

dit punt ongegrond.

10.2 Luchtkwaliteitberekening van reclamant

Reclamant heel! zelf een berekening gemaakt met het CAR-model. Reclamant is van mening dat de wet

wordt overtreden en niet wordt voldaan aan de Wet geJuidhinder.

10.2.1 Beoordeling

Reclamant toont met de berekening aan dat in de autonome situatie een overschrijding plaatsvindt.

Alhoewel de getallen niet overal exact overeenkomen met die van de gemeente is de conclusie niet anders

dan die van de gemeente. Van belang is dat waar reeds een overschrijding plaatsvindt deze niet zal toe

nemen en op sommige plaatsen zal afnemen (saldobenadering). Het onderzoek van reclamant gaat niet In
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op deze toekomstige situatie. Na beoordeiing van de berekeningen van reclamant komen wij niet tot een

andere conclusie dan dat aan het Besiuit iuchtkwaliteit wordt voldaan.

21/45



10.3 Openbaar groen

In het plan is niet gemotiveerd waarom wordt afgeweken van het beleidsuitgangspunt dat in aile bouw

projecten in Deift ruimte wordt gemaakt voor openbaar groen (bladzijde 12 Ruimtelijke Ordening en Verkeer

van het Delftse Coalitieakkoord Ruimte zien en ruimte maken 2006-2010).

10.3.1 Beoordeling

De gemeente heeft reeds in haar reactie op de zienswijze gemotiveerd dat in de plannen wordt voorzien in

het bruikbaarder maken van de openbare ruimte voor speel- en groenvoorzieningen. Het De Vries van

Heijstplantsoen bijvoorbeeld is nu omgeven door zware verkeerswegen, waardoor het plantsoen moeilijk

bereikbaar is met name voor kinderen. In de toekomst krijgt de Julianalaan tussen de Michiel de Ruyterweg

en het Poortplein een verkeersluwe functie (fietsverkeer en bestemmingsverkeer). Het plantsoen is dan

voor bewoners beter bereikbaar. Wij volgen reclamant niet in de stelling dat wordt afgeweken van het

beleidsuitgangspunt zoals reclamant heeft genoemd. Wij kunnen instemmen met de motivering van de

gemeente. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.4 Cultuurhistorie

Er is in het plan niet expliciet getoetst aan de vereisten in de nota Regels voor Ruimte op het onderdeel

cultuurhistorie. Het cultureel erfgoed en de monumentale en karakteristieke objecten, waaronder MIP

objecten, worden onvoldoende.beschermd.

10.4.1 Beoordeling

De gemeente is van mening dat dit punt niet eerder als zienswijze kenbaar is gemaakt en daarom buiten

beschouwing gelaten zou moeten worden. Echter zijn wij van mening dat tegen het planonderdeel "cultuur

historie" door reclamant wei een zienswijze is kenbaar gemaakt. De bedenking kan daarom in behandeling

worden genomen. De gemeente geeft aan dat conform de nota Regels voor Ruimte in het plan een

paragraaf over het gemeentelijk beleid is opgenomen ten aanzien van cultuurhistorische waarden, te weten

paragraaf 8.2 van de plantoelichting. Tevens is conform de nota het beschermd stadsgezicht op de plan

kaart aangegeven en zijn monumentale en karakteristieke objecten, waaronder MIP-objecten, beschermd

door middel van het toekennen. van de medebestemming Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing aan

deze panden. Wij zijn van mening dat de gemeente daarmee tegemoet is gekomen aan de nota Regels

voor Ruimte waarin is gesteld dat in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden met de aan

wezige cultuurhistorische waarden, met inbegrip van monumenten en archeologie. Dit houdt in dat, als der

gelijke waarden bekend zijn of verwacht worden, ruimtelijke plannen een paragraaf over het gemeentelijk

beleid ten aanzien van deze waarden moeten bevatten. Daamaast dient beschermd stads- en dorpsgezicht

te worden beschermd. Het plan voldoet aan deze vereisten. De bedenking is ten aanzien van dit punt

ongegrond.

10.5 Saldering

De stelling dat een overschrijding van de drempelwaarde voor luchtverontreinigende stoffen, met name

stikstofdioxide mogelijk is op grond van saldering is volgens reclamant onjuist.

10.5.1 Beoordeling

Wij verwijzen naar hetgeen hiervoor is gesteld ten aanzien van het Besluit luchtkwaliteit. De bedenking is

ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.6 Parkeernormen

Reclamant wijst tevens op de onjuiste toepassing van de parkeernormen wat een hoge parkeerdruk tot

gevolg heeft.
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10.6.1 Beoordeling

De gemeente geefl aan dat de huidige parkeerdruk hoog is. In het bestemmingsplan wordt daaraan gerefe

reerd. In het kader van het bestemmingsplan is onderbouwd dat vanuit het oogpunt van parkeren er sprake

is van een goede ruimtelijke ordening omdat voorzien zal worden in voldoende parkeergelegenheid. Dit is

onderbouwd op basis van de parkeernormen uit de door de gemeenteraad vastgestelde Nota Parkeren en

Stallen en het ASW. Reclamant maakt niet aannemelijk dat de parkeernormen niet juist worden toegepast.

De parkeernormen worden overigens via de Bouwverordening getoetst bij de verlening van de bouw

vergunning. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.7 Procedure

Onlwikkelende partijen beroepen zich volgens reclamant op afspraken die met het college van

Burgemeester en Wethouders reeds lang voor de inspraak zijn gemaakt onder dreiging van schadeclaims.

Volgens reclamant heefl de inspraak daarna niets meer aan de plannen kunnen veranderen.

10.7.1 Beoordeling

De gemeente heefl de formeel vereiste inspraakprocedure doorlopen en heefl gemotiveerd waarom

bepaalde beslissingen zijn gemaakt. Er is ten aanzien van dit punt dan ook geen aanleiding goedkeuring

aan het plan te onthouden. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.8 MER-beoordeling

Omdat volgens reclamant in een aaneengesloten gebied gelijktijdig lwee planprocedures worden doorlopen

(TU-Noord en TU-Midden) had volgens reclamant een MER-beoordeling moeten worden uitgevoerd. Beide

plannen bieden de mogelijkheid voor de bouw van 3.000 woningen.

10.8.1 Beoordeling

Wij verwijzen naar hetgeen is gesteld onder 10.1.1 van de bedenking. De bedenking is ten aanzien van dit

punt ongegrond.

10.9 Kosten-batenanalyse

Volgens reclamant ontbreekt een kosten-batenanalyse waaruit blijkt welke (delen) van monumentale

gebouwen gesloopt moeten worden.

10.9.1 Beoordeling

De door reclamant genoemde kosten-batenanalyse is niet noodzakelijk voor een bestemmingsplan. Het

plan voorziet niet in de sloop van panden die vallen onder de Monumentenwet. Overlgens wordt sloop

geregeld in de Bouwverordening. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.10 Uit te werken woongebied

Reclamant vindt het onterecht dat de onlwikkeling van het TU-Noordgebied dat is bestemd als "uit te wer

ken gebied voor wonen" niet integraal beoordeeld kan worden terwijl wei al gedetailleerde plannen beschik

baar zijn.

10.10.1 Beoordeling

De gemeente heefl aangegeven dat de plannen nog niet definitief zijn. Er bestaat overigens geen formele

plicht om een gebied gedetailleerd te bestemmen indien reeds de invulling bekend is. De bedenking is ten

aanzien van dit punt ongegrond.
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10.11 Nieuwe functies

Het plan biedt geen inzicht in de tolale omvang van de nieuwe functies. Reclamant noemt bijvoorbeeld

woningaantallen, bewonersaantallen, arbeidsplaatsen, bezoekers, aantallen verkeersbewegingen, parkeer

plaatsen en oppervlaktes van de verschillende bestemmingen voor en na planrealisatie.

10.11.1 Beoordeling

Ten aanzien van de maximaIe woningaantallen verwijzen wij naar hetgeen is gesteld onder 10.1.1 van deze

bedenking. Ten aanzien van de parkeercapaciteit merkt de gemeente het volgende op. De bestemming

bledt de mogelijkheid om maximaal 470 woningen te realiseren. De maximale verkeersproductie bedraagt

volgens de berekening dan 2.087 mvt per etmaal. Deze woningen dienen ter vervanglng van 29.660 m'

maatschappelijke doeleinden waarbij de verkeersproductie 2.658 mvt per etmaal bedraag!. De nieuwe

ontwikkeling biedt plaats aan 940 bewoners. Het benodigde aantal parkeerplaatsen bedraagt volgens de

gemeente 675 parkeerplaatsen. De gemeente heeft hiermee voldoende aannemelijk gemaakt dat de

verkeersproductie in de huidige situatie hoger ligt dan de verkeersproductie die gegenereerd wordt door de

nieuwe ontwikkelingen. Tevens kan in de eigen parkeerbehoefte worden voorzien. Wij kunnen instemmen

met de motivering van de gemeente. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.12 Infrastructuur en verkeer

Reclamant acht het een vaststaand feit dat het autoverkeer in Nederland jaarlijks groei!. Het RUimtelijk

Planbureau stelt dat in de Nota Krimp en Ruimte. Ook andere door reclamant aangehaalde rapporten

wijzen hlerop. De gemeente Delft geeft volgens reclamant geen andere onderbouwing voor de autonome

groei van slechts 0% op maatgevende routes in het plangebied dan de verwachting dat het wegennet over

belast zou raken bij een hogere groei en dat daarom dus een hogere groei niet mogelijk is. Volgens recla

mant zijn de meeste stroomwegen echter nog niet verzadigd. De op dit uitgangspunt gebaseerde maat

regelen voor verkeer, luchtkwaliteit en geluid zijn volgens reclamant daarom ontoereikend waardoor het

plan in zijn huidige vorm niet kan worden vastgesteld. Eerder extem uitgevoerd onderzoek door bijvoor

beeld Goudappel-Coffeng kwam voor TU-Noord uit op een verkeersprognose van 60%.

10.12.1 Beoordeling

De gemeente geeft aan dat de door reclamant genoemde nota's uitgaan van een algemene groei van de

automobiliteit in Nederland. Het verkeersmodel van de gemeente Delft voor 2020 geeft hieraan handen en

voeten door de verkeersproductie van concreet bekende ontwikkelingen (woningbouw-kantorenlocaties en

wijzigingen in het wegennet) mee te nemen. Daamaast zijn ook de maatregelen uit het LWP in de

verkeersprognoses meegenomen, die erop gericht zijn de verkeersstromen te concentreren op de stroom

wegen. Daardoor zal de verkeersgroei op onder meer de wegen in het TU-gebied beperkt zijn. Ais de totale

verkeersgroei van heel Delft wordt bezien is dus sprake van een verkeersgroei waaraan in de door

reclamant genoemde nota's wordt gerefereerd. Indien los van de verkeersgroei ten gevolge van nieuwe

ontwikkelingen naar de jaarlijkse autonome verkeersgroei wordt gekeken dan wordt landelijk uitgegaan van

1 tot 2% autonome verkeersgroei per jaar in de huidige situatie tot 0% in 2020. Op basis van de verkeers

gegevens van 88 permanente telpunten binnen de gemeente is bekend dat de autonome verkeersgroei in

Delft nu reeds beneden de 1% lig!. Ook de aanleg van tramlijn 19 zal hieraan een positieve bijdrage

leveren. Wij achten de aanname van gemeente Delft derhalve niet onredelijk en kunnen instemmen met de

motivering van de gemeente. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.13 LWP

De gemeente is van mening dat het plan niet het instrument is waarmee verkeersroutes worden bepaald.

Volgens reclamant is dat onjuist omdat het bestemmingsplan het enige instrument waarmee de keus voor

categorle 1, 2 of 3-wegen kan worden vastgelegd. Door de gemeente werd eerder gesteld dat ook in het

LWP het verkeersregime niet formeel kon worden geregeld.
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10.13.1 Beoordeling

In een bestemmingsplan kunnen geen categorieen worden aangewezen, er kan slechts ruimte worden

gegeven aan de gewenste wegprofielen. De gewenste nieuwe situatie kan voor het autoverkeer binnen de

bestaande wegprofielen worden gerealiseerd. Op de plankaart zijn derhalve de bestaande wegprofielen

opgenomen. De feitelijke situatie is bestemd ongeacht hetgeen in het LWP is opgenomen. Daarnaast

maakt de bestemming herinrichting mogelijk op basis waarvan het LWP kan worden uitgevoerd. De

bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.14 Alternatieven

Reclamant heeft gedetailleerde oplossingen aangedragen in de inspraakreactie en zienswijze. Volgens

reclamant heeft de gemeente hier niets mee gedaan.

10.14.1 Beoordeling

De gemeente heeft in haar beantwoording op de zienswijzen aangegeven dat de keuzen voor het verkeers

en vervoersbeleid in Delft zijn gemaakt in het LWP. De verschillende keuzen die in het LWP zijn gemaakt

staan niet op zichzelf maar vormen een samenhangend geheel. Dit betreft ook de maatregelen met

betrekking tot het wegennet. Er kan dan ook niet puur autonoom gekeken worden naar een verbinding

zoals die wordt voorgesteld door reclamant. Het gaat ook om de effecten op netwerkschaal. De door

reclamant voorgestelde verbinding past op netwerkschaal niet binnen de keuzen in het LWP en wordt door

de gemeente ook niet voldoende effectief geacht. De gemeente wijst tevens op compllcaties met betrekking

tot inpasbaarheid en de hieraan gereiateerde kosten. De gemeente heeft onzes inziens voldoende gemoti

veerd aangegeven waarom de oplossing die door reclamant wordt aangedragen niet toereikend is.

Reclamant gaat niet in op het antwoord van de gemeente, ook is ons niet gebleken dat de motivering van

de gemeente onjuist zou zijn. De bedenking is ten aanzlen van dit punt ongegrond.

10.15 Rotonde Poortlandplein

Volgens reclamant is de rotonde aan het Poortlandplein niet nodig als de route .;en doorgaande beweging

maakt.

10.15.1 Beoordeling

De gemeente geeft aan dat het mogelijk is een goed vormgegeven rotonde op het Poortlandplein te

realiseren. De gemeente benadrukt dat In het ontwerpproces de verwachte verkeersontwikkeling wordt

meegenomen. De bedoelde stukken groen hebben conform het huidlge bestemmingsplan de bestemming

"Verkeersdoeleinden 2" gekregen. Het groen kent zodoende nu al geen planologische bescherming en

wordt derhalve niet wegbestemd. De gemeente heeft tevens aangegeven dat de groenvoorzieningen niet

zullen verdwijnen; de oppervlakte groen blijft nagenoeg gelljk.

Reclamant gaat niet in op het antwoord van de gemeente, wij kunnen instemmen met het antwoord van de

gemeente. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.16 Wegprofiel

Het profiel van de Julianalaan en de Mijnbouwstraat wordt verbreed. Dit is volgens reclamant In strijd met

de afspraken in het LWP wat niet wordt onderbouwd.

10.16.1 Beoordeling

De gemeente wijst er op dat in het LVVP geen afspraken staan met betrekking tot het wei of niet verbreden

van de Mijnbouwstraat of Julianalaan. Wij hebben niet kunnen constateren van een strijd met het LVVP op

dit punt. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.
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10.17 Verkeersslrucluur

Volgens reclamanl is de toekomstige verkeersslructuur nlet duidelijk weergegeven op de plankaart. In de

loelichting worden verkeersmaalregelen voorgesteld die niel op de kaart of in de voorschriften zijn terug te

vlnden.

10.17.1 Beoordeling

Zoals de gemeenle reeds in haar Nota Inspraak en overleg heeft aangegeven passen de autoverkeers

maalregelen grotendeels binnen de bestaande wegprofielen. Zodoende zijn aanpassingen niel altljd op de

plankaart terug te vlnden. Reclamant gaal niel In op het antwoord van de gemeente, ook is ons nlel

gebteken dat de molivering van de gemeenle onjuist zou zijn. De bedenklng is len aanzien van dil punt

ongegrond.

10.18 30-km/u zone

Hel is volgens reclamant niet mogelijk om op basis van slechts een voomemen een weg als 30-km/uur

zone in Ie richlen.

10.18.1 Beoordeling

De gemeenle dient bij de bouw te voldoen aan de Wei geluidhinder. Indien een weg nog als 50-km/uurzone

in gebruik is kan mogelijk niet worden voldaan aan de daarvoor gestelde grenswaarden. Er zou dan ook

nlet gebouwd kunnen worden. Wij achlen het daarom votdoende aannemelijk dat de invoering van de

30-km/uurzone zal worden ingevoerd. Overigens is ons niet gebleken van strijd mel de Wei geluidhinder.

De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.19 Stalus verkeersmaalregelen

Reclamanl acht de status van maatregelen onduidelijk omdat hel LWP stechls een algemeen kader bled!.

Reclamanl wit graag een dwingend karakler van loereikende verkeersmaalregelen als onderdeel van hel

bestemmingsplan. Reclamant is van mening dal zoveel mogelijk verkeersmaatregeten daarom onderdeel

dienen te vormen van het beslemmingsplan en dal de beoogde indeling van wegen en kruisingen duidelijk

op de plankaart moet worden aangegeven.

10.19.1 Beoordeling

De gemeenle heeft in haar beantwoording op de zlenswijzen aangegeven dal voor de verkeersstructuur in

het beslemmingsplan in beginsel aileen hel ruimlebeslag, het loegestane gebruik en de bouwmogelijk-

heden kunnen worden opgenomen door middel van de in hel plan loegekende beslemmlngen verkeers

doeleinden 1, 2 en 3 aan de belreffende gronden. Wij kunnen instemmen met de motivering van de

gemeente; behalve de maatvoering kunnen geen nadere gebruiksvoorschriften inzake helgeen reclamant

voor ogen staal opgenomen worden in het plan. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.20 Verkeersdoeleinden 2 dichllangs woningen

Reclamanl maakl bezwaar legen het feil dat hel profiel voor verkeersdoeleinden 2 in woonbuurten zeer

dichllangs woningen wordl toegepas!.

10.20.1 Beoordeling

Deze bedenking Is niel ats ztenswljze kenbaar gemaakt. Hel belreft tevens geen gewijzigd planonderdeel.

De gemeenleraad had zich er zodoende ook geen oordeel over kunnen vormen. Dit onderdeel van de

bedenking dienl butlen beschouwing gelalen te worden. Overigens hebben wij geconslaleerd dat wordl

voldaan aan de Wet geluldhinder.
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10.21 Afsluiten Muyskeniaan

Door de gemeente is volgens reclamant toegezegd dat de Muyskenlaan, die geen verbindings- of

ontsluitingsfunctie heeft, voor autoverkeer gesloten zou worden. Het plan is hierop niet aangepast.

Het verkeer door TU-Noord van en naar Technopoiis (TU-Zuid) is in dit plan volgens reclamant voor slechts

50% meegerekend in 2020 (8.000 arbeidsplaatsen extra) terwijl eerder uitgegaan werd van 75%. Deze

bijsteiling heeft de gemeente niet onderbouwd. Reclamant betwijfelt of de raad is ge'informeerd over een

sterk tegenvaliende ontwikkeling van Technopolis en is van mening dat de plannen voor kantoorruimte in

TU-Noord nu ook kritischer beschouwd mogen worden.

10.21.1 Beoordeling

De gemeente heeft in haar beantwoording op de zienswijze aangegeven dat prognoses de toekomst

betreffen, waarvoor het noodzakelijk is een inschatting te maken van de ontwikkelingen die de komende tijd

zulien plaatsvinden. Er werd, met betrekking tot Technopoiis, oorspronkeiijk van uitgegaan dat in 2020 75%

van de gepiande oppervlakte gerealiseerd zou zijn. Verder werd uitgegaan van circa 25 m' per werknemer.

De gemeente meldt echter dat is gebleken dat de ontwikkeling van Technopolis langzamer verloopt dan

eerder voorzien. Ook lijkt voor het aantal werknemers per oppervlakte 1 werknemer per circa 33 m' realis

tischer. Op basis hiervan is bij de prognoses uiteindeiijk uitgegaan van de realisatie van 50% van de

geplande opperviakte in 2020. De raad is zodoende op de hoogte geweest van deze ontwikkeiing en heeft

met de motivering ingestemd bij de vaststeiling van het plan. Wij kunnen overigens instemmen met de

motivering. Reclamant heeft niet aannemeiijk gemaakt dat de aannames van de gemeente onjuist zijn, ook

ons is hiervan niet gebleken. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.22 Sluipverkeer

In de plannen en onderzoeken is geen aandacht besteed aan de toename van sluipverkeer mede ais

toename van beprijzing op het hoofdwegennet per 2011 en de geiijktijdige afschaffing van de motor

rijtuigenbeiasting en de beiasting op personenauto's waardoor het autobezit sterk zal toenemen onder

groepen die weinig autokilometers maken.

10.22.1 Beoordeling

Wij kunnen ons vinden in de steiling van de gemeente dat het niet aannemeiijk is dat, gezien de omweg in

afstand, de geregelde kruispunten op de route en de aanzienlijke vertraging die opgelopen kan worden bij

de aansluiting Kruithuisweg A13, de route via het Delftse wegennet werkelijk tijdswinst zal opleveren. Daar

naast stelt de gemeente terecht dat in het bestemmingspian geen ontmoedigende maatregelen kunnen

worden afgedwongen. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.23 Lichthinder

De effecten van het in- en uitrijdende verkeer van parkeerkeiders op (iicht)hinder, parkeerbewegingen die

onder andere benzeenvervuiling tot gevolg hebben en dergelijke zijn volgens reclamant niet onderzocht.

10.23.1 Beoordeling

Anders dan reclamant aangeeft zijn genoemde aspecten wei onderzocht. In de beantwoording van de

zienswijzen gaat de gemeente uitvoerig in op dit bezwaar van reclamant. In- en uitrijdend verkeer van de

parkeerkelders zijn in de verkeersprognoses meegenomen en de luchtkwaliteitsberekeningen zijn dus ook

inclusief dit verkeer. Door de parkeergarages wordt parkeeroverlast in de omgeving voorkomen en kunnen

in- en uitgangen zoveel mogelijk daar worden gesitueerd waar de omwonenden de minste overlast onder

vinden. Naar aanleiding van de zienswijze is meer flexibiliteit in het pian gebouwd voor het perceel Juiiana

laan 67 wat betreft de ligging van de in- en uitrit van de parkeergarage. Wij kunnen instemmen met de

motivering van de gemeente. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.
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10.24 Rolonde Poortlandplein
Een rolonde op hel Poortlandplein achl reclamanl ongewenst. Deze zal volgens reclamanlleiden lot veel

stagnerend verkeer en daarmee overlasl voor woningen aan hel Poortlandplein, de Schoemakersslraal,

Nassaulaan en Julianalaan. De gemeenle is daarnaasllen onrechle voorbij gegaan aan de mogelijkheid

am een doorgaande route bij de Mijnbouwstraal-Mijnbouwplein Ie realiseren. Dillevert volgens reclamanl

een belere doorslroming en kosI minder ruimle en geld.

10.24.1 Beoordeling

De gemeenleraad heefl haar keuze voor hel aanleggen van een rolonde voldoende onderbouwd. De

gemeenle verwijsl hierbij naar hel LVVP ais onderbouwing. Hierin wordl een relalie gelegd mel de

verkeersslrucluur en de effeclen van een rolonde. Wij kunnen inslemmen mel deze onderbouwing. De

bedenking is len aanzien van dil punl ongegrond.

10.25 Parkeerdruk

Reclamanl is van mening dal de parkeernorm voor nieuwe woningen hager moel zijn dan 1 vanwege de

hoge parkeerdruk.

10.25.1 Beoordeling

De gemeenle heefl in haar beantwoording op de zienswijzen aangegeven dal de parkeernorm is over

genomen conform de gemeenlelijke parkeernola. Deze beleidskeuze is gemaakllen lijde van de vasl

slelling van deze nota. Dil beleid komI ons overigens niel onredelijk over. De bedenking is len aanzien van

dil punl ongegrond.

10.26 Parkeren in relalie 101 hel groen

Ten opzichl van hel vooronlwerpplan blijkl volgens reclamanl dal meer ruimle is gecreeerd voor boven

gronds en half verdiepl parkeren. Dil gaal volgens reclamanllen kosle van hel groen.

10.26.1 Beoordeling

De gemeenle heefl in haar beantwoording op de zienswijzen aangegeven dal hel voorontwerpbeslem

mingsplan nag onvolledig was wal belrefl hel aangeven van de parkeermogelijkheden. De uilgangspunlen

uil het ontwikkeiingsplan Noordelijk TU-gebied waren nag niet goed verwerkl. De aanduiding parkee

rplaatsen in de bestemming "Openbaar Groen" dienl am voldoende parkeercapacileille kunnen realiseren.

Hel gaal doorgaans am parkeerplaalsen die in de beslaande silualie reeds aanwezig zijn. Zander deze

parkeermogelijkheden zou de parkeerdruk volgens de gemeenle op de omgeving worden verhoogd. Tal

sial wijsl de gemeenle op de rol van hel beslemmingsplan am voldoende ruimte Ie bieden am

parkeergelegenheid Ie realiseren. Door andere oplossingen dan maaiveldparkeren wordl de kwalileit van

de openbare ruimle zoveel mogelijk gegarandeerd en de afwenteling van de parkeerdruk op de open ruimte

zoveel mogelijk beperkl. De gemeenle heefl haar parkeerbeleid in dezen voldoende gemoliveerd.

Reclamanl gaal niel in op de reactie van de gemeenle. Wij kunnen inslemmen mel de molivering van de

gemeenle. De bedenking is ten aanzien van dil punl ongegrond.

10.27 Parkeernorm

In de loelichling is vermeld dal voor sludenlenhuisvesling is uilgegaan van een parkeernorm van

0,3 parkeerplaals per waning. Echler wordl niel uilgegaan van een doelbeslemming volgens de nola van

zienswijzen. De parkeernorm dient daarom volgens reclamanl uille gaan van de algemene norm volgens

het ASVV 2004. Volgens reclamanl dienl uitgegaan te worden van 0,5 tot 2 parkeerplaals.
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10.27.1 Beoordeling

Zoals de gemeente reeds in haar beantwoording op de zienswijze heeft aangegeven wordt uitgegaan van

0,3 parkeerplaats per studentenkamer en niet per woning. Dit is in overeenstemming met het gemeentelijke

parkeerbeieid en vaIt binnen de marge die in het ASW 2004 als richtlijn wordt aangegeven. Reclamant

geeft niet aan op grond waarvan de steiling van de gemeente onjuist zou zijn. De gemeente handelt

volgens haar eigen beleidskader, wij kunnen instemmen met de motivering van de gemeente. De

bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.28 De Vries van Heystpiantsoen 2

Op de bouwtekening van bureau KCAP voor De Vries van Heystpiantsoen 2 staan volgens reclamant

minder parkeerplaatsen dan de norm van 0,3 voorschrijft. In de Nota van inspraak is aangegeven dat

slechts 60% in een gebouwde voorziening hoeft te worden gerealiseerd. Omdat volgens de gemeente het

plan niet de aard van het gebruik (studentenhuisvesting, sociale woningbouw) voor kan schrijven, vait

volgens reclamant niet in te zien hoe kan worden vastgehouden aan de norm van 60%. Nu ook de norm

van 60% niet wordt gehaald is aangegeven dat elders op maaiveld geparkeerd wordt. Daar wordt echter

ook de parkeernorm niet gehaald. Onduidelijk is volgens reclamant waar deze extra auto's op het maaiveld

geparkeerd kunnen worden. Reclamant vreest daarom voor parkeeroverlast voor de omliggende buur!.

10.28.1 Beoordeling

De gemeente heeft in haar beantwoording op de zienswijzen aangegeven dat de toetsing ten aanzien van

de parkeernormen plaatsvindt in het kader van de verlening van een bouwvergunning. De uitvoerbaarheid

van het plan dient echter wei vast te staan. De gemeente geeft aan dat indien niet voldoende ruimte

gevonden wordt op de locatie zeif dat deze op grond van het bestemmingsplan op de locatie ten noorden

van de Mijnbouwstraat gerealiseerd kunnen worden. E;m en ander wordt geregeld in een overeenkomst

tussen de gemeente en de ontwikkeiaar. Hiermee is onzes inziens de haalbaarheid van het plan ten

aanzien van de parkeernorm voldoende aannemelijk gemaakt. De bedenking is ten aanzien van dit punt

ongegrond.

10.29 Toename verkeer Michiel de Ruyterweg

Reclamant verwijst naar het uitgangspunt voor het verbeteren van de verkeerssituatie in het plangebied en

dat is dat de leefuaarheid in het gebied voor zowel de bestaande als toekomstige bewoners verbeterd dient

te worden zonder dat dit voor diezelfde bewoners tot onlogische omrijdbewegingen met de auto leidt. Een

ander uitgangspunt is dat de Rotterdamseweg een belangrijke rol zal blijven spelen vanwege toeristisch

busvervoer en vrachtvervoer over deze weg. Deze twee uitgangspunten Iijken reclamant ondanks de voor

gestelde maatregeien ten aanzien van de route van de binnenstad naar de Rotterdamseweg, strijdig met

elkaar. Reclamant vreest grote toename van het verkeer over de Michiel de Ruyterweg. Reclamant

verzoekt de plannen voor de ontsluiting van de Rotterdamseweg te heroverwegen en dringt aan op het

vinden van een oplossing voor dit probleem.

10.29.1 Beoordeling

Wij verwijzen voor de beantwoording op deze bedenking naar hetgeen reeds is gesteld ten aanzien van het

LWP en het feit dat het bestemmingsplan niet het instrument is waarmee verkeersroutes worden bepaald

maar waarin slechts de ruimte wordt geboden voor een bepaalde inrichting. De bedenking is ten aanzien

van dit punt ongegrond.

10.30 Milieu

Volgens reclamant voldoet het plan niet aan de normen voor geluid en luchtkwaliteit.
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10.30.1 Beoordeling

De geJuidsbeJastingen die optreden bij de bestaande geluidsgevoelige bestemmingen als gevolg van de

reconstructie van wegen en die optreden op de gevel van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen voldoen

niet aan de voorkeurswaarde in de Wet geJuidhinder. Om die reden zijn op 7 maart 2007 door ons college

hogere grenswaarden vastgesteld. Het plan voldoet hiermee aan de vereisten van de Wet geJuidhinder. De

bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

In 2006 heeft de gemeente Delft een luchtkwaliteitonderzoek laten uitvoeren voor het plangebied. Uit dit

onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan de eisen van het Besiuit luchtkwaliteit 2005. Niet is gebleken dat de

resultaten van dit onderzoek onjuist zijn. Wij kunnen instemmen met de resultaten van dit onderzoek. De

bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.31 Saneringssituatie

Het beslemmingsplan voldoet niet aan de vereislen van het provinciale beleid dat geen nieuwe sanerings

situaties mogen worden gecreeerd.

10.31.1 Beoordeling

Wij hebben geen nieuwe saneringssituaties geconstateerd. De bedenking is ten aanzien van dit punt

ongegrond.

10.32 Saldobenadering

Volgens het provinciale beleid is de saldobenadering minder geschikt voor plannen die met name woning

bouw betreffen in verband waarmee plaatselijk het verkeer toeneemt. In dit plan wordt volgens reclamant

ten onrechte gebruikgemaakt van de salderingsregeling. In het bestemmingsplan staat ten aanzien van de

saidobenadering dat het dient te gaan om een beperkte verslechtering die wordt gecompenseerd door een

verbetering in een groler gebied, opdat het aantal blootgestelden per saldo zal verminderen. Het plan geeft

echter geen inzicht in het aantal blootgestelden. Daamaast vinden de maatregelen plaats in delen van het

plangebied waar reeds aan de normen wordt voldaan. Dit voldoet volgens reclamant niet aan de centrale

doelstelling.

10.32.1 Beoordeling

Wij verwijzen naar onze eerdere opmerkingen ten aanzien van het luchtkwaliteitonderzoek. De bedenking is

ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.33 Altematieve verkeersoplossingen in relatie tot luchtkwaliteit

Reciamant is van mening dat gezien de verslechtering van de luchtkwaliteit altematieve verkeersoplos

singen gezocht hadden moeten worden. De door reclamant voorgestelde verkeersmaatregelen zijn door de

gemeente niet op hun effecten voor de luchtkwaliteit beoordeeld.

10.33.1 Beoordeling

De gemeente heeft haar keuzen voor de verkeersoplossingen voJdoende onderbouwd en daarbij geen

reden gezien nieuwe altematieven te onderzoeken. Daarbij komt dat met de door de gemeente voor

gestelde oplossingen aan het Besluit luchtkwaliteit kan worden voldaan. De bedenking is ten aanzien van

dil punt ongegrond.

10.34 CAR-model versus URBIS

De gemeente beroept zich op het CAR-model voor de berekeningen van de luchtkwaliteit. Volgens

reclamant had echter gerekend moeten worden met het, ook bij de gemeente beschikbare, URBIS. Dit

modei is volgens reclamant meer betrouwbaar.
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10.34.1 Beoordeling

De gemeente heeft tijdens de hoorzitting aangegeven dat mogelijk verwarring is ontstaan omdat op Internet

voor het plangebled wei met URBIS Is gerekend. De gemeente heeft eehter aangegeven dat dit Is omdat dit

programma de mogelijkheld biedt makkelijker overzlehtkaartjes te genereren. Wij wijzen er nogmaals op dat

wij hebben geeonstateerd dat de benodigde luehtkwaiiteitonderzoeken op een juiste manier zijn uitgevoerd.

Het CAR-model is hiervoor een juiste methode. De bedenklng is ten aanzlen van dit punt ongegrond.

10.35 A13

Voor de bestemming "verkeersdoelelnden 3", te weten de A13, Is volgens reelamant ten onreehte de iueht

kwaliteit berekend met het sereenlngsmodel CAR volgens Standaardrekenmethode 1. Het onderzoek

voldoet daarmee nlet aan de Standaardrekenmethode 2 en is volgens reelamant daarom onbruikbaar.

10.35.1 Beoordeling

Wij hebben het luehtonderzoek beoordeeld en de bijbehorende uitgangspunten. Los van het gehanteerde

berekenlngsmodel blijkt dat kan worden voldaan aan het Besluit luehtkwalitei!. De bedenking Is ten aanzien

van dit punt ongegrond.

10.36 Berekeningen voor 201 0

De berekenlngen voor 2015 worden gepresenteerd alsof deze maatgevend zljn. In 2010 zijn volgens

reclamant de effeeten het groats!. Het plan voldoet in 2010 niet aan de normen. Gegeven de vaststelling

van de gemeente Delft dat aile bestemmingen in 2012 gerealiseerd zijn dient daarmee volgens reelamant

rekening te worden gehouden.

10.36.1 Beoordeling

De gemeente is hier reeds op ingegaan bij de beantwoording van de zlenswijzen. De berekeningen voor

het jaar 2015 zljn opgenomen am een beter Inzleht te geven in hoe de luehtkwaliteit zleh zal ontwlkkelen In

de periode na 2010. Hetjaar 201 0 is (vooralsnog) het toetsjaar voor N02 . Er wordt voldaan aan het Besiuit

luehtkwalitei!. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.37 Aantal nieuwe woningen

. Het aantal nleuwe woningen komt volgens reclamant niet overeen met het aantal dat in de Mobilltelts

effeetentoets is gehanteerd, dat is volgens reelamant de helft van het totaal aantal te realiseren woningen in

het TUrrNO-gebied (3.000).

10.37.1 Beoordeling

De gemeente heeft reeds in haar beantwoordlng van de zienswijzen aangegeven dat het TNO-gebied geen

onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan TU-Noord. Het betreffen twee geseheiden gebieden. De

woningaantallen die zijn genoemd voor onderhavig plan zljn juis!. Wij kunnen instemmen met de motivering

van de gemeente. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.38 Verkeersprognoses

De verkeersprognoses zljn volgens reelamant onjuist waardoor de verkeersafwikkeling verkeerd is

ingeseha!.

10.38.1 Beoordeling

De gemeente heeft reeds in haar beantwoording van de zienswijzen aangegeven dat de berekening van de

luehtkwaliteit Is gebaseerd op de verkeersgegevens zoals opgenomen in het LWP. Er is ons nlet gebleken

van onjulste gegevens In het LVVP, oak reelamant maakt dlt nlet aannemelijk. De intensiteiten ult het
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gemeentelijk verkeersmodel, zoals vermeld in de mobiliteitseffectentoets betreffen de werkdaggemiddelde

intensiteiten voor de gemiddeld drukste maand van het jaar (november). Voor de luchtkwaliteitberekeningen

dient echter te worden uitgegaan van een jaargemiddelde weekdagintensiteit. Hierin onlstaat zodoende een

verschil. Reclamant gaat in zijn bedenking niel in op de beantwoording van de gemeente. Tevens is ons

niel gebleken dat de motivering van de gemeente onjuist zou zijn. Wij kunnen instemmen met de motivering

van de gemeente. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.39 Extra parkeergarages

De effeclen van de bouw van extra parkeergarages en andere parkeervoorzieningen zijn niel verwerkt in de

modelberekeningen. Het gaal volgens reciamant met name om het aantal koude starts op het onderzochte

wegvak. Volgens reclamant is er ook ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de effecten van benzeen

concentraties in en rond de gebouwde parkeervoorzieningen.

10.39.1 Beoordeling

De gemeente heeft reeds in haar beantwoording van de zienswijzen aangegeven dat de parkeergarages

zijn beslemd voor parkeergelegenheid ten behoeve van woningen en/of andere functies in het plangebied.

De verkeersproductie van deze functies is onderdeel van de berekeningen en dus ook van het luchlkwali

teitonderzoek. Het nogmaals meetellen van de garages zou leiden tol een dubbeltelling. Reclamanl gaat in

zijn bedenking niet in op de beantwoording van de gemeente. Tevens is ons niet gebleken dat de motlve

ring van de gemeenle onjuist zou zijn. Wij kunnen instemmen met de motivering van de gemeente. De

bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.40 B-lijst woningen

in hel plan worden geen maatregelen benoemd voor woningen die op grond van de Wet geluidhinder op de

B-lijsl slaan en voor sanering in aanmerking komen.

10.40.1 Beoordeling

De gemeente heeft reeds in haar beantwoording op de zienswijzen aangegeven dat akoestisch onderzoek

is verricht waarbij tevens een reconstructie-onderzoek is verricht voor de wegvakken waar een recon

struclie mogelijk is gemaakt. De sanering van de woningen op de B-lijst staat los van het bestemmingsplan

en het in het kader daarvan verrichte onderzoek. AI voor het vaststellen van het plan zijn bepaalde

woningen aangewezen als saneringswoning. De saneringswoningen worden gersoleerd op basis van

prioriteitenstelling, de zogenaamde A, Ben C-lijsten. Uilgangspunt daarbij is dat de woningen met de

hoogste geluidbelastingen het eersle worden aangepakt. De plantoelichling is inmiddels aangepast op dit

punt. Reclamant gaat in zijn bedenking niet in op de beantwoording van de gemeente. Tevens is ons niel

gebleken dat de motivering van de gemeenle onjuist zou zijn. Wij kunnen overigens instemmen met de

reactie van de gemeenle. De bedenking is ten aanzien van dit punl ongegrond.

10.41 Fouten in het akoestisch onderzoek

Het geluidonderzoek bevat volgens reclamant foulen.

Volgens reclamant zijn in het onderzoek bouwlocaties vergeten zoals Kanaalhof.

10.41.1 Beoordeling

De gemeente is reeds in haar beantwoording op de zienswijzen op dit punt ingegaan. Reclamant gaat in

zijn bedenking niet in op de beantwoording van de gemeente. Tevens is ons niet gebleken dat de motive

ring van de gemeente onjuist zou zijn. Wij kunnen overigens instemmen met de motivering van de

gemeenle. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.
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10.42 Doelmatigheidscriterium

Het genoemde "doeimatigheidscriterium" voor het wei of niet toepassen van geluidmaatregelen wordt niet

toegelicht. Het is reclamant tevens niet duidelijk wat word! bedoeld met "bij bezwaren van financi~ie aard er

sprake moet zijn van bovenmatige kosten almede het ontbreken van altematieven" zoals in het geluid

rapport is te lezen.

10.42.1 Beoordeling

De gemeente is reeds in haar beantwoording op de zienswijzen op dit punt ingegaan. Reclamant gaat in

zijn bedenking niet in op de beantwoording van de gemeente. Het doelmatigheidscriterium is aan de orde

gekomen bij de vaststelling van hogere grenswaarden. Tevens is ons niet gebleken dat de motivering van

de gemeente onjuist zou zijn. Wij kunnen overigens instemmen met de motivering van de gemeente. De

bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.43 A- en B-Iijst woningen

De genoemde geluidbelastingwaardes van de A- en B-Iijst woningen zijn lager dan op de officieel

aangemeide A- en B-Iijsten. Reclamant vraagt zich af hoe dat verschii is te verklaren.

10.43.1 Beoordeling

De gemeente is reeds in haar beantwoordlng op de zienswljzen op dit punt ingegaan. Reclamant gaat in

zijn bedenking niet in op de beantwoording van de gemeente. Tevens is ons niet gebleken dat de motive

ring van de gemeente onjuist zou zijn. Wij kunnen overigens instemmen met de motivering van de

gemeente. Daarnaast verwijzen wij naar onze beantwoording op de bedenking van reclamant onder het

kopje "B-iijst woningen". De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.44 Voornemen invoering 30-km/u zone

Reclamant is van mening dat enkel het voornemen om op termijn een 30-km/u weg in te voeren geen

betekenis heeft. Het besluit om deze als zodanig te bestemmen moet volgens reclamant eerst onherroepe

lijk zijn en de weg moet als zodanig ingericht zijn. Reclamant verwijst hiervoor naar jurisprudentie van de

Raad van State inzake Abcoude.

10.44.1 Beoordeling

De gemeente is reeds in haar beantwoording op de zienswijzen op dit punt ingegaan. Reclamant gaat in

zijn bedenking niet in op de beantwoording van de gemeente. Tevens is ons niet gebleken dat de motive

ring van de gemeente onjuist zou zijn. Wij kunnen overigens instemmen met de motivering van de

gemeente en verwijzen naar hetgeen eerder is gesteld in onze reactie op deze bedenking onder "30-km/u

zone". De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.45 Wegdektypen

Volgens reclamant komen de wegdektypen waarmee wordt gerekend niet overeen met de aangekondigde

maatregelen.

10.45.1 Beoordeling

De gemeente is reeds in haar beantwoording op de zienswijzen op dit punt ingegaan. Reclamant gaat in

zijn bedenking niet in op de beantwoording van de gemeente. Tevens is ons niet gebleken dat de motive

ring van de gemeente onjuist zou zijn. Wij kunnen overigens instemmen met de motivering van de

gemeente. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.
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10.46 Begraalplaats en openbaar groen

Ook openbaar groenbestemmingen en de begraalplaats dienen als geluidgevoelige bestemming te worden

aangemerkt. In het plan zijn voigens reclamant ten onrechte geen gegevens opgenomen over de

geluidbelasting van deze bestemmingen.

10.46.1 Beoordeling

De gemeente heeft terecht gesteld dat openbaar groen en begraalplaatsen in het kader van de Wet geluid

hinder niet als geluidgevoelige bestemmingen worden aangemerkt. De bedenking is ten aanzien van dit

punt ongegrond.

10.47 Openbare ruimte en groen

Reclamant verwijst naar het advies van "De Raad van het Landelijk Gebied uit 2006" waarin groot belang

wordt gehecht aan groen in steden vanwege leefbaarheid. Het plan is in strijd met de uitgangspunten van

het ecologieplan van de gemeente. In het plan ontbreekt volgens reclamant een analyse en beleid ten

aanzien van openbaar groen terwijl op grote schaal bomen zijn 01 worden gekapt. Ook ontbreekt volgens

reclamant een analyse naar de behoefte aan (openbaar) groen in het plangebied.

Volgens reclamant bestaat er al een tekorl aan groen in Delft vergeleken met de landelijk gehanteerde

norm. Reclamant wijst in dit kader tevens op het tekorl aan speelruimte voor kinderen en zou daarom de

strook aan de Maerlen Trompstraat behouden willen zien als groenvoorziening met name voor kinderen.

10.47.1 Beoordeling

De gemeente is bevoegd zell haar beleidskeuzen te maken inzake groen. Een advies van de genoemde

raad kan hierbij als leidraad dienen maar daar is de gemeente niet toe verplicht. De gemeente is overigens

reeds in haar beantwoording op de zienswijzen op dit punt ingegaan. Reclamant gaat in zijn bedenking niet

in op de beantwoording van de gemeente. Tevens is ons niet gebleken van strijd met een goede ruimtelijke

ordening 01 dat de motivering van de gemeente onjuist zou zijn. Wij kunnen overigens instemmen met de

motivering van de gemeente. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.48 Speelterrein Gele Scheikunde

Het geplande speelterrein op het nog te ontwikkelen gebied van Gele Scheikunde is volgens reclamant te

klein en te ver weg voor de klnderen uit de Zeeheldenbuurl. Daarbij komt dat deze voorziening in de eerste

plaats voor de nieuwbouw Gele Scheikunde is bedoeld. Reclamant acht het een loos gebaar dat slechts

600 m' speelterrein wordt gerealiseerd indien de huidige speelvoorziening van 1.800 m' aan de Julianaiaan

wordt opgeheven. Het plan is in strijd met het advies van de Welstandcommissie. De commissie pleit ervoor

dit groengebiedje in de zuidelijke punt van de driehoek niet te bebouwen. Het advies is zonder motivering

genegeerd. Het voornemen van de gemeenteraad op 2 november 2006 om extra groen en speeiplekken

voor kinderen te reaiiseren is ten onrechte niet uitgewerkt.

10.48.1 Beoordeling

Wij verwijzen naar het antwoord op de bedenking van bedenking van C.G.J.H. Lamers, Prins Bernhard

laan 1 te Delft. Ten aanzien van het advies van de Welstandcommissie wijzen wij er op dat over de

inrichting van het gebied pas in een latere lase wordt besloten. De bedenking is ten aanzien van dit punt

ongegrond.

10.49 Voorlbestaan botanische tuin

Reclamant maakt zich tevens zorgen over het voorlbestaan van de Botanische Tuin. Het plan biedt de

mogelijkheid om het pand aan de Julianalaan 67 te slopen en te herbouwen (ondanks het verzoek van de

Rijksdienst voor Monumentenzorg), tevens staat het plan toe een vleugel toe te voegen. Aan de andere
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zijde komt een studentenflat van vijf verdiepingen. De invloed op de bezonning voor de tuin is niet

onderzocht.

10.49.1 Beoordeling

Wij verwijzen naar het antwoord op de bedenking van H.G.J. Hirs namens Vereniging "Vnenden van de

Delflse Botanische Tuin". De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrand.

10.50 Bouw en sloopplannen

Op het terrein van het voormalige TU-hoofdgebouw "Rode Scheikunde" worden 310 woningen

gerealiseerd. De voor deze woningen benodigde nieuw te realiseren garages zullen volgens reclamant niet

de door Monumentenzorg gewenste "kwaliteitsimpuls" betekenen gezien het feit dat de garages boven het

maaiveld uitkomen.

10.50.1 Beoordeling

De gemeente is reeds in haar beantwoording op de zienswijzen op dit punt ingegaan. Reclamant gaat in

zijn bedenking niet in op de beantwoording van de gemeente. Tevens is ons niet gebleken dat de motive

ring van de gemeente onjuist zou zijn. Wij kunnen overigens instemmen met de motivering van de

gemeente. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrand.

10.51 Gebouwde parkeervoorzieningen

Voor 40% van de woningen hoeven geen gebouwde parkeervoorzieningen te worden gerealiseerd. Dat

betekent dat circa 115 parkeerplaatsen in de directe omgeving gevonden moeten worden. Op de plankaart

wordt niet aangegeven waar deze auto's moeten parkeren. Reclamant vreest dat een deel van het graen

voor parkeren gebruikt zal gaan worden ondanks de aanwezige ecologische zone.

10.51.1 Beoordeling

De gemeente is reeds in haar beantwoording op de zienswijzen op dit punt ingegaan. Hierin wordt gesteld

dat het plan meerdere en voldoende mogelijkheden bevat om conform de geldende parkeernormen

parkeervoorzieningen te realiseren. De door reclamant genoemde halfverdiepte parkeerkelder is slechts

een van de mogelijkheden. Elk bouwplan zal moeten voldoen aan de daarvoor gestelde parkeernorm.

Reclamant gaat in zijn bedenking niet in op de beantwoording van de gemeente. Tevens is ons niet

gebleken dat de motivering van de gemeente onjuist zou zijn. Wij kunnen overigens instemmen met de

motivering van de gemeente. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrand.

10.52 De Tempel

Door de gemeente is in overleg met de bewoners afgesproken dat het gebouw "De Tempel", overigens een

rijksmonument, behouden zou blijven. Het bestemmingsplan maakt sloop echter mogelijk voor nieuwbouw.

Reclamant is van mening dat onvoldoende rekening is gehouden met de status als rijksmonument. Het plan

maakt de sloop van de voormalige wiskundebibliotheek en nieuwbouw in de richting van de Schoemaker

straat mogelijk. Er ontstaat volgens reclamant een plein op de geplande parkeergarage. Reclamant pleit

voor behoud van deze vleugel en realisatie van nieuwbouw die ruimte laat tussen de nieuwbouw en

bestaande bouw om de integriteit van het gebouw in zijn omgeving te waarborgen.

10.52.1 Beoordeling

De gemeente is reeds in de beantwoording op de zienswijze ingegaan op dit deel van de bedenking. Daann

is aangegeven dat van een toezegging dat het gebouw "De Tempel" behouden zou blijven geen sprake is

geweest. Er is wei gesteld dat het pand bescherming kent op grand van de Monumentenwet. In overleg met

de Commissie voor Welstand en Monumenten en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
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Monumenten is de monumentenvergunning in hel kader van de sloop van "De Tempel" en Rode

Scheikunde verleend begin 2007. De zorg om de inlegriteit van hel bestaande gebouw wordt gewaardeerd

en is eveneens een aandachlspunl van de gemeente geweesl in hel overleg over de plannen voor de

herontwikkeiing van het hooldgebouw (Rode Scheikunde). Wij kunnen ons niel vinden in de stelling van

reclamanl dat onvoldoende rekening is gehouden met de slalus als rijksmonument. De motivering van de

gemeente achten wij voldoende. De bedenking is ten aanzien van dit punl ongegrond.

10.53 Gele Scheikunde

Het gebouw "Gele Scheikunde" is volgens reclamanl essentieel als schakeI naar de grootschaiige moder

nislische TU-wijk. In hel plan zal het traditionele poortgebouw desondanks verdwijnen. Het plan maakt niel

duidelijk welke delen wei 01 niet behouden blijven en op basis van welk onderzoek.

10.53.1 Beoordeiing

De gemeente is reeds in haar beantwoordlng op de zienswijzen op dit punl ingegaan. De gemeenle heeft

aangegeven dal naar aanleiding van een gelijksoortige inspraakreaclie op hel voorontwerpbeslemmings

plan artikel 6 van de planvoorschriften is aangepast. Hierin is bepaald dat gehele sloop slechts is toe

geslaan indien uil onderzoek is gebleken dat de bebouwing niet geschikl is te maken voor hergebruik.

Reclamant gaat in zijn bedenking niet in op de beantwoording van de gemeente. Tevens is ons niel

gebleken dal de motivering van de gemeenle onjuist zou zijn. Wij kunnen overigens instemmen met de

molivering van de gemeente en de aanpassing die is gemaakt in het beslemmingsplan. De bedenking is

ten aanzien van dit punt ongegrond.

10.54 Woningen Maerten Trompstraal

De geplande woningen aan de Maerten Trompstraal, die zijn bedoeld om de ruimlelijke structuur van de

buurt al Ie ronden en het gebied een kwaiiteitsimpuls Ie geven, komen op de plaats van het laatsle groen

van de Zeeheldenbuurt. Van een kwalileilsimpuls is volgens reclamanl dan ook geen sprake.

10.54.1 Beoordeling

De gemeente is reeds in haar beantwoording op de zienswijzen op dil punt ingegaan. Reclamanl gaat in

zijn bedenking niet in op de beantwoording van de gemeenle. Tevens is ons niet gebleken dat de motive

ring van de gemeenle onjuist zou zijn. Wij kunnen overigens instemmen met de motivering van de

gemeente. Daarnaasl speell een rol dal is gebleken dat de bomen inmiddels zijn gekapl en de bouw

vergunning voor de eerste lase van de woningen is verleend. De bedenking is ten aanzien van dit punt

ongegrond.

10.55 Trammasten

Oprichling van masten voor de lram van 12 meIer hoogle vindt reclamant builenproportioneel en besluit

vorming hierover is volgens reclamant pas aan de orde bij de procedure voor lramiijn 19.

10.55.1 Beoordeiing

De gemeenle heeft aangegeven dal de hoogle van de bovenleidingmaslen van de bestaande tramiijn 1 op

de Phoenixstraat en Weslvesl circa 11 meter zijn. Niel dUidelijk is waarom 12 meter builenproportioneel zou

zijn. Bovendien dienen bij lagere masten er meer masten te worden geplaalst om hel te ver doorhangen

van de leidingen Ie voorkomen. Dat is len aanzien van hel beschermd stadsgezicht niel gewenst. De

gemeente heeft haar keuze voor de maximaIe maslhoogle voldoende gemoliveerd. Overigens bepaalt het

plan een maximummaat, lagere masten zijn ook mogeiijk. Wij kunnen instemmen met de motivering van de

gemeente en kunnen ons niel vinden in de stelling dat de maslen buitenproportioneel hoog zouden worden.

De bedenking is len aanzien van dit punt ongegrond.
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11. Bedenking van S.F.M. Snel, Mijnbouwplein 5 Ie Delft

De bedenking richl zich legen de volgende onderdelen van hel plan.

11.1 Verkeersinlensileil

De hoge verkeersinlensileil veroorzaakl geluidhinder en een slechle luchlkwalileil op de roule Mijnbouw

plein, Mijnbouwslraal (ooslzijde) en Julianalaan. Om deze reden is hel volgens reclamanl noodzakelijk een

allemalief verkeerscirculalieplan Ie bezien.

11.1.1 Beoordeling

Verwezen wordl naar de beantwoording van de bedenking namens Belangenvereniging TU-Noord waarin

hel LWP in relalie 101 hel beslemmingsplan ler sprake koml. De bedenking is len aanzien van dil punl

ongegrond.

11.2 Luchlkwalileil

De luchlkwalileil voldoel op een aanlal plaalsen niel aan de wellelijke vereislen. De gemeenle hanleert

levens geen consislenle kengelallen.

11.2.1 Beoordeling

Er wordl voldaan aan de eisen van hel Besluilluchlkwalileil2005. De bedenking is len aanzien van dil punl

ongegrond.

11.3 Plan van Aanpak Luchlkwalileil

in hel Plan van Aanpak Luchlkwalileil2005-2020 slaat dal op enkele punlen de luchlkwalileil door de maal

regelen niel zal verbeteren maar juisl verslechleren. Hel belreft de Mijnbouwstraal (lussen Mijnbouwplein

en Poortlandplein) en de Coenderslraal. Deze conclusie is volgens reclamanl slrijdig mel de conclusies in

hel beslemmingspian. In een ialer onderzoek "Luchlkwalileil beslemmingsplan TU-Noord" wordl de Mijn

bouwslraal ineens niel meer genoemd als problemalisch.

11.3.1 Beoordeling

De gemeenle heeft aangegeven dal, ondanks op bepaalde localies een verslechlering oplreedl, deze

verslechlering niel in die male is dal niel meer kan worden voldaan aan hel Besluilluchlkwalileil. Op

andere localies vindl daarenlegen weer een verbelering plaals. De bedenking is len aanzien van dil punl

ongegrond.

11.4 Tram 19

De gemeenle Delft heeftlen onrechle geen rekening gehouden mel hel feil dallram 19 pas in 2013 opera

lioneel is en daarom 101 die lijd geen posilieve bijdrage kan leveren aan de luchlkwalileil. Volgens reclamanl

dienen de gepresenleerde gelallen van slikslofdioxide daarom 8 101 10% Ie worden verhoogd waarmee

deze boven de wellelijke norm uilkomen.

11.4.1 Beoordeling

De gemeenle is reeds in haar beantwoording op de zienswijzen op dil punl ingegaan. Daarin geeft de

gemeenle aan dal in hel onderzoek luchlkwalileil is aangeloond dal de extra verkeersloename en hel wijzi

gen van de verkeersslrucluur nielleidllol verdere overschrijdingen van de luchlkwalileil. Hel mogelijk

rnaken van enkele maalregeien uil hel Plan van Aanpak Luchlkwalileil Delft zorgl er reeds voor dal op

enkele plekken de luchlkwalileil verder verbelert.
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11.5 Geluidhinder

De geluidhinder komi ook volgens reclamanl boven de loegeslane grenswaarde wal blijkl uil hel verzoek

om hogere grenswaarde op grond van de Wei geluidhinder. Dil verzoek is volgens reclamanl premaluur

omdal allemalieven voor aanpak van de bron respeclievelijk de overdrachl onvoldoende zijn bekeken. De

gemeenle heefl in dal kader len onrechle niel bezien hoe de verkeersinlensileil aangepakl kan worden.

Via een verdieping van de rijweg kan een slruclureel effecl worden bewerkslelligd len aanzien van de over

drachl van geluid.

11.5.1 Beoordeling

Bij hel verzoek om hogere grenswaarden dienl de gemeenle Ie moliveren of geluidsreducerende maal

regelen 101 de mogelijkheden behoren. Reeds in de beanlwoording op de zienswijzen heefl de gemeenle

aangegeven dal bijvoorbeeld een verdieple aanleg van de Mijnbouwslraal om sledenbouwkundige, finan

cillie en verkeerskundige redenen niel gewensl is. De hogere grenswaarden zijn inmiddels verleend. Ten

aanzien van onderzoek naar de verkeersinlensileil verwijzen wij naar helgeen is gesleld naar aanleiding

van hel LWP bij de beanlwoording van de bedenking van Belangenvereniging TU-Noord. De bedenking is

len aanzien van dil punl ongegrond.

11.6 Verschuiven rij-as

Bij de herinrichling van hel Mijnbouwplein wordl de rij-as verschoven. Voigens reclamanl zal dil een

loename van 2 dB(A) in geluidhinder veroorzaken. De gemeenle is in dal geval volgens reclamanl verplichl

beslaande woningen Ie isoieren.

11.6.1 Beoordeling

De gemeenle is reeds in haar beanlwoording op de zienswijzen op dil punl ingegaan. Daarin geefl de

gemeenle aan dal de geluidbelaslingen van de woningen aan hel Mijnbouwplein juisl niel toenemen door

uitvoering van de piannen die de beslemming mogelijk maakl. Woningisolalie is vanuil de Wei geiuidhinder

niel nodig in hel kader van hel beslemmingsplan. Reclamanl gaal niel in op de reaclie van de gemeenle

waarom deze onjuisl zou zijn, hiervan is ons overigens ook niel gebleken. Wij kunnen inslemmen mel de

molivering van de gemeenle. De bedenking is ongegrond.

11.7 Geluidhinder lram 19

Hel plan houdl geen rekening mel de loename van geluidhinder vanwege lramlijn 19 die mede als gevolg

van de Sebasliaansbrug veer geluidhinder zal veroorzaken.

11.7.1 Beoordeling

Bij de Wei geluidhinder zijn drie zaken van invloed: wegverkeer, railverkeer en induslrielawaai.

Railverkeer wordl enkel meegerekend als deze op de spoorkaart is ingelekend. Tramlijnen vallen hier

builen. Formeel gezien is de gemeenle dus niel verplichl deze mee Ie nemen in de berekening. Wij zijn van

mening dal er levens geen sprake is van slrijd mel een goede ruimlelijke ordening. Hierbij is mede van

belang dal de Sebasliaansbrug aan de ooslzijde wordl begrensd door een bedrijvenbeslemming en aan de

weslzijde door een begraafplaals. De hinder voor omliggende woningen blijfl hiermee beperkl. De beden

king is len aanzien van dil punl ongegrond.

11.8 Tweerichlingverkeer Mijnbouwslraal

Vanwege hel inrichlen van de Mijnbouwslraallol een lweerichlingsverkeerslraal zal de luchlkwalileil verder

verslechleren. Omwille van de volksgezondheid achl reclamanl dil onaanvaardbaar.
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11.8.1 Beoordeling

Er wordt voldaan aan het Besluit luchtkwaliteit. Wij verwijzen tevens naar onze reactie op de bedenking van

Beiangenvereniging TU-Noord ten aanzien van luchtkwaliteit. De bedenking is ten aanzien van dit punt

ongegrond.

11.9 Luchtkwaliteit

Reclamant wijst tot siot op een specifiek beiang inzake zijn jongste dochter met een aandoening genaamd

"cystic fibrosis" waarbij haar ievensduur onder andere wordt bepaald door de kwaiiteit van haar longen.

Daarmee is zij belanghebbend voor een goede luchtkwaliteit.

11.9.1 Beoordeling

In een compiexe verkeersstructuur zoals die in een stad aanwezig is moet de gemeenteraad concessies

doen en keuzen maken. Hierbij dient de gemeente verschiilende aspecten in overweging te nemen waarbij

ook gekeken wordt naar mogelijke gezondheidseffecten. Om een objectieve beoordeiing te kunnen maken

heeft de gemeente een berekening gemaakt met behulp van het CAR-model. Hiermee heeft de gemeente

vastgesteld dat wordt voldaan aan het Besluit iuchtkwaiiteit. Dit wii niet zeggen dat de lucht overal schoon

is, wei dat de gemeente aan haar formele vereisten heeft voldaan. De gemeente kan vervolgens een

afweging maken om extra maatregelen te treffen ter bevordering van de luchtkwaiiteit. Dit is, gezien het

vele autoverkeer in een stad binnen een kiein oppervlak, niet overal een reeie oplossing en leidt niet altijd

tot een substantiele verbetering van de iuchtkwaliteit. Het verplaatsen van verkeersstromen kan daarbij

elders weer leiden tot een verslechtering van de luchtkwaiiteit. Wij zijn van mening dat de gemeente haar

afweging ten aanzien van de verkeersmaatregelen voldoende heeft onderbouwd. De bedenking is ten aan

zien van dit punt ongegrond.

12. Bedenking van L.C. van Doorn, namens Slichling Commissie Naluur en Milieu Delft

12.1 Volgens reciamant maakl de gemeenle plannen die strijdig zijn mel zijn eigen uilgangspunten. In

het coalitieakkoord slaat dal inlensief gebruik van grond nodig is om ruimle Ie maken voor groen.

Reclamanl is van mening dat in hel plan woon- en natuurkwaiileit wordl opgeofferd ten gunsle van het

belang van "machlige partijen".

12.1.1 Beoordeling

Oil onderdeel van de bedenking heeft reclamant niel als zienswijze kenbaar gemaakt. De gemeenleraad

had zich er derhalve ook geen oordeel over kunnen vormen. Dit onderdeei dienl derhaive builen

beschouwing gelaten te worden.

12.2 Intensiveringen in naaslgelegen plangebieden

Het pian bevat geen analyses inzake de intensiveringen die in de naaslgeiegen plangebieden plaatsvinden.

Het bestuur had volgens reclamant daarom eerst als gevolg van die ontwikkeiingen op zoek moeten gaan

naar mogelijkheden om de gevolgen voor de omgevingskwaliteit van de bewoners hel hoofd te bieden.

12.2.1 Beoordeling

Dil onderdeel van de bedenking heeft reclamanl niel als zienswijze kenbaar gemaakt. De gemeenleraad

had zich er derhalve ook geen oordeel over kunnen vormen. Dit onderdeei dient derhalve builen beschou

wing gelaten te worden.

12.3 Bouwplannen Maerten Trompslraal

De bouwplannen aan de Maerten Trompstraal heeft naar de mening van reciamanl niet de gewenste

kwaliteilsimpuis. Er is sprake van vernieliging van waardevolle stedelijke natuur en de groene omgeving
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van de huidige bewoners. Dit is strijdig met het streven naar meer grondgebonden woningen in een groene

omgeving.

12.3.1 Beoordeling

Dit onderdeel van de bedenking heeft reclamant niet als zienswijze kenbaar gemaakl. De gemeenteraad

had zich er derhalve ook geen oordeel over kunnen vonmen. Dit onderdeel dient derhalve buiten beschou

wing geiaten te worden.

12.4 Visie

Reclamant wijst op een gebrek aan visie. Bij verschillende bestemmingsplannen worden telkens andere

argumenten aangevoerd voor verdichting, inbreidingen en intensiveringen.

12.4.1 Beoordeling

Dit onderdeel van de bedenking heeft reclamant niet als zienswijze kenbaar gemaakl. De gemeenteraad

had zich er derhalve ook geen oordeel over kunnen vormen. Dit onderdeel dient derhalve buiten beschou

wing gelaten te worden.

12.5 Streefcijfer stedelijk groen

Het streefcijfer voor stedelijk groen genoemd in de Nota Ruimte wordt niet gehaald. Dit is gesteld op 75 m'

per huishouden. De gemeente beweert dat dit geen eis is en is zelfs van mening dat het met minder kan.

Ondanks dat reclamant begrip heeft voor het feit dat in een bestaande wijk niet gemakkelijk aan het streef

cijfer kan worden voldaan is reclamant van mening dat voor een stadsdeel waar nog geen 15% van dit

streefcijfer wordt gehaald een flinke inspanning moet worden gedaan om bij een bevolkingstoename van

2.000 huishoudens deze magere score op zijn minst te handhaven en gezien de gewenste huishoudens

een toevoeging moet plaatsvinden.

12.5.1 Beoordeling

De gemeente heeft reeds in haar beantwoording op de zienswijzen aangegeven dat het gemiddelde groen

per woningen in Delft op ongeveer 77 m' neerkoml. Dit is inclusief het recreatiegebied Delftse Houl. Wij

kunnen met de gemeente instemmen dat dit een norm en geen eis betreft. Een bepaalde hoeveelheid

groen in en om de stad is uiteraard wei gewenst, de gemeente is hierin vrij zelf een beleid in voeren. Het is

niet gezegd dat al het groen evenredig over de stad verdeeld hoeft te zijn. Het is daarom redelijk dat de

gemeente tevens verwijst naar recreatiegebied Delftse Hout wat het gemiddelde aanzienlijk verbetert. Wij

kunnen ons niet vinden in de stelling van reclamant dat de hoeveelheid groen dusdanig laag is dat

gesproken kan worden van strijd met een goede ruimtelijke ordening. De bedenking is ten aanzien van dit

punt ongegrond.

12.6 Water

In het plan bevindt zich te weinig oppervlaktewater. Het bergingstekort wordt gecompenseerd door het

bestemmingsplan TU-midden, dat daardoor zeit een bergingstekort oploopt van 58 m3 per hectare (is

slechts 20% van de door de gemeente en het waterschap in het waterplan Delft vastgelegde 325 m3 per

hectare).

12.6.1 Beoordeling

Dit onderdeel van de bedenking heeft reclamant niet als zienswijze kenbaar gemaakl. De gemeenteraad

had zich er derhalve ook geen oordeel over kunnen vormen. Dit onderdeel dient derhalve buiten beschou

wing gelaten te worden.
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13. Bedenking van R. Kuil, namens TU Delft

13.1 Julianalaan 67 culluurhislorisch waardevolle bebouwing

De bedenking richt zich legen het plandeel dat betrekking heeft op het gebouw Julianalaan 67 (bekend als

Biotechnologie) en de aanduiding "ultuurhistorisch waardevolle bebouwing" voor dil gebouw. Ais gevolg van

deze medebeslemming is sloop van het objecl slechls mogelijk op basis van een door burgemeesler en

wethouders te verstrekken aanlegvergunning onder de voorwaarden die zijn genoemd in artikel 27, lid 5, III

onder a. Hierin is bepaald dal sloop slechts mogelijk is indien nieuwbouw plaatsvindl in een soortgelijk

gebouw op basis van een aanlegvergunning. De bouw van een extra vleugel lijkl op basis van de

planvoorschriften niet mogelijk. De vleugel staat wei ingetekend op de plankaart wat een tegenslrijdigheid

lussen voorschriften en plankaart veroorzaakt.

13.1.1 Beoordeling

Anders dan reclamant zijn wij van mening dal het bestemmingsplan, ondanks de bescherming op grond

van artikel 27 van de planvoorschriften, de bouw van de derde vleugel toestaat. De vleugel slaat immers bij

rechl ingelekend op de plankaart. Van een tegenstrijdigheid is onzes inziens dan ook geen sprake. De

bedenking is len aanzien van dit punt ongegrond.

13.2 Sloop en nieuwbouw

Reclamant stelt daarmee vasl dat sloop en vervanging door woningbouw niel mogelijk is. Dil verbaast

reclamant nu bindende afspraken zijn gemaakl mel de gemeente over de sloop van hel gebouw aan de

Julianalaan 67 en nieuwbouw van woningen voorzien van een ex1ra vleugel.

In 1998 hebben TU Delft en de gemeente een intentieovereenkomst ondertekend voor intensieve samen

werking bij de herontwikkeling van het gebied TU-Noord. Voor onderhavig complex is van begin af aan

sloop en nieuwbouw als uitgangspunt gehanleerd. Reclamanl noemt hierbij de beperkle monumenlale

waarde van het pand in relatie tot een groot aanlal andere, wei te handhaven, meer waardevolle panden in

TU-Noord en de beperkte bruikbaarheid van het pand voor andere funclies.

Het ontwikkelingsplan TU-Noord (vaslgesteld door de gemeenteraad) en hel Werkboek Beeldkwaliteit

Noordelijk TU-gebied (ondertekend door aile samenwerkende partijen in TU-Noord, inclusief de gemeenle

lijke commissie voor welstand en monumenlen) zijn als voorlopers van onderhavig beslemmingsplan vasl

gesteld.

In het bij de bedenking gevoegde Werkboek Beeldkwaliteit TU Noord is onder meer vermeld dat sloop en

nieuwbouw mogelijk is, waarbij zeer nauwkeurig in overleg mel belrokkenen moet worden omgegaan mel

de aansluiting op de Botanische Tuin en het behoud van waardevolle bomen en slruiken en het bijzonder

authentieke kassencomplex. Tevens is bepaald dat, vanwege het feil dat er geen beschermde slalus is,

gedeellelijke of volledige sloop mogelijk is.

Hel geslelde in artikel 27, lid 5,111 is in strijd met de overeenkomst dat sloop slechts wordt gekoppeld aan de

aansiuiting mel de Bolanische Tuin.

13.2.1 Beoordeling

Sloop en vervanging wordl niel onmogelijk gemaakl enkel gebonden aan bepaalde voorwaarden. Wij

achlen deze voorwaarden ter bescherming van culluurhislorisch waardevolle elementen niel onredelijk.

Los van een intentieovereenkomst is de gemeente bevoegd aanvullende elsen te slellen len behoeve van

de uitoefening van haar planologische beleid. De bedenking is len aanzien van dil punt ongegrond.
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13.3 Criteria cultuurhistorisch waardevol

Reclamant is van mening dat de criteria waarop de aanduiding "cultuurhlstorisch waardevol" is gebaseerd

onduidelijk zijn.

13.3.1 Beoordeling

De gemeente heelt reeds in de beantwoording van de zienswijzen aangegeven dat de medebestemming

cultuurhistorisch waardevolle bebouwing mede is gebaseerd op panden die zljn opgenomen in het lande

lijke Monumenten Inventarisatie Project, maar die nlet als Rijksmonument zijn aangewezen. Daarnaast

panden die niet in het MIP zijn gernventariseerd, maar die door de gemeente wei als zodanig worden

gewaardeerd. Tot slot panden die in de inventarisatie Naoorlogse architectuur en stedenbouw 1940-1979

zijn geselecteerd. Wij zijn van mening dat de gemeente haar keuze voldoende heelt gemotiveerd. Tevens

wijzen wij erop dat het pand Julianalaan 67 is gelegen binnen een op de Streekplankaart Zuid-Holland West

2003 aangewezen gebied als "beschemnd stads- of dorpsgezicht". Ook mede daarom kunnen wij

instemmen met de huidige bestemminglegging. De bedenking is ten aanzien van dit punt ongegrond.

14. Bedenking van E.J.M.J.J. Houben van Arag rechtsbijstand, namens F. Baggerrnan h.D.d.n. van

firma F. Baggerman, Scheepmakerij 13a te Delft

Reclamant geel! aan dat als gevolg van een bestemmingswijziging zijn bedrijf van het C3 vergunning

stelsel naar een C2 vergunningstelsel zou moeten. Gezien de geringe geluidsoverlast is dit voor het bedrijf

niet mogelijk. Tevens is reclamant in het bezit van een vergunning voor zijn huidige werkzaamheden waar

geen termijn aan is gebonden.

14.1 Beoordeling

De gemeente is reeds bij de beantwoording van de zienswijzen ingegaan op het bezwaar van reclamant.

De gemeente heel! daarbij aangegeven dat het niet aannemelijk is dat als gevolg van de plannen op de

locatie Scheepmakerij de bedrijfsvoering van de heer Baggerman in gevaar komI. Op grond van de hUidige

vergunning mag de heer Baggemnan een geluidsbelasting van 45 dB op de gevel van de dichtstbijzijnde

woning veroorzaken. In het kader van het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, hieruit

blijkt dat met een aantal maatregelen aan de geluidsbelasting op de gevel kan worden voldaan. Wij kunnen

instemmen met de reactie van de gemeente. Bij de bouw van nieuwe woningen zal met de bestaande

situatie van het bedrijf van de heer Baggerman rekening gehouden moeten worden. De bedenking is

ongegrond.

15. Bedenking van S.P.M. Schaap van Kienhuis Hoving advocaten namens OMA Delft

OMA Amsterdam heel! de locatie Maranathakerk aan de Charlotte de Bourbonstraat, waar vroeger de

Maranathakerk stond, in 2000 aangekochl met de bedoeling daar woningbouw te realiseren. In het vige

rende plan 'WippoJde~' is al rekening gehouden met de sloop van de kerk en is een wijzigingsbevoegdheid

opgenomen voor de bouw van een appartementencomplex met een goothoogte van maximaal 15 meter,

waarop een kap is toegeslaan met een hoogte van maximaal 5 meter. Binnen dal bouwvoiume zijn

40 appartementen te bouwen met een totaal vloeroppervlak van 3.725 m'. Een eerder bouwplan werd

vernietigd bij de Raad van State omdat een deel van het bouwvlak de grens van het wijzigingsgebied

overschreed.

In het nu voorliggende plan zijn de bebouwingsmogelijkheden teruggebracht. De goothoogte is van

15 meter teruggebracht naar 13 meter en de maximaIe bouwhoogte is teruggebracht naar 17 meter. Het

toegestane oppervlak is van 695 m' teruggebracht naar 500 m'. Reclamant kan zich hiermee niet

verenigen.
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De gemeenleraad heel! de beperking volgens reclamanl onvoldoende gemoliveerd. Uil de reaclienola van

de gemeente kan worden afgeleid dal de inspraakreaclies van omwonenden ertoe hebben geleid de

bebouwingsmogelijkheden te beperken, dil is levens onderstreept door Welhouder Koning tijdens de

raadscommissievergadering van 22 maart 2007. Reclamanl achl hel onduidelijk waarom de reaclies van

omwonenden op de eerdere plannen met 42 (of meer) appartementen die zowel door burgemeesler en

welhouders als de gemeenleraad zijn goedgekeurd nu opeens wei aanleiding zouden zijn voor hel dras

lisch beperken van de bouwmogelijkheden. Het gewijzigde inzicht op basis van de inspraakreaclies wordt

daarom door reclamanl als onreehtmalig en willekeurig besehouwd.

In de reaetienola is levens te lezen dat bij de beslissing om de bouwmogelijkheden te beperken is mee

gewogen dal reelamanl in hel verleden op grond van de mogelijkheden van hel bestemmingsplan 'Wip

polder" de loeatie heel! aangekoehl. De wijzigingsbevoegdheid in dat bestemmingplan maakt het door

reelamanl gewensle bouwplan eehter mogelijk. Er word! volgens reclamanl in hel nu vaslgestelde plan dan

ook geen aansluiling gezoehl mel hel vigerende beslemmingsplan 'Wippolder". Reelamanl merkt daarbij op

dal het beoogde appartemenlengebouw pasl binnen de "voetafdnuk" van de afgebrande Maranathakerk.

Ook past hel gebouw binnen de bebouwingsvoorsehril!en van 'Wippolder". Dit heel! reelamanl inziehlelijk

gemaakt door een sludie te rnaken van hel volume van de voormalige kerk, hel toegeslane bouwvolume in

hel bestemmingsplan "Wippolder" en deze in beeld te brengen naasl hel volume van hel bouwplan van

reelamanl.

Reeiamant wijsl tevens op strijd mel de Nota Ruimle waarin binnen bestaand bebouwd gebied verdiehling

wordt voorgestaan.

Tol slol is reelamanl van mening dal er slrijd is met het vertrouwensbeginsel en reehlszekerheidsbeginsel.

Aan hel terugbrengen van de bebouwingsmogelijkheden Iiggen geen planologisehe redenen len grondslag.

Het gemeenlebesluur heel! immers uildrukkelijk medewerking toegezegd aan het laatsle bouwplan van

reelamanl.

15.1 Beoordeling

Van belang is in hoeverre sprake is van harde toezeggingen of gewekle verwaehtingen waar niel op terug

gekomen mag worden. Daamaast speelt de molivering van de gemeente len aanzien van gewijzigd plano

logisch inziehl een reI.

De motivering komt neer op de aanpassingen die zijn gemaakt naar aanleiding van inspraakreacties, hel

oordeel van de welstandeommissie en hel benodigd aanlal parkeerplaatsen.

Ten aanzien van de inspraakreaelies moeten wij eonslaleren dal inderdaad versehillende bezwaren zijn

kenbaar gemaakl tegen de bouwplannen op hellerrein van de Maranathakerk. Wij zijn mel de gemeenle

van mening dat inspraakreaclies aanleiding kunnen zijn tot herziening van eerdere plannen.

De gemeenle geel! nadnukkelijk Ie kennen dal bij de beperking van de bouwmogelijkheden ook is mee

gewogen dal reeiamant in het verieden op grond van de mogelijkheden van hel bestemmingsplan Wip

polder de loealie heel! aangekoehl. Wij kunnen de gemeente in deze slelling niel volgen. Immers bevatte

het beslemmingsplan Wippolder reeds een wijzigingsbevoegdheid die nuimer was dan in hel nu vasl

geslelde plan wordlloegeslaan.

Daarnaasl verklaart de gemeente dat enige lijd is verstreken na de vernietiging van het eerste bouwplan

door de Raad van State voordal de ontwikkelaar een bouwpian heel! voorgelegd aan de gemeente. In de

43/45



tussenlijd heefl in 2005 en 2006 een inventarisatie van Naoorlogse architectuur en sledenbouw plaals

gevonden. In deze inventarisatie is de buurt, waar het terrein van de voormalige Maranalhakerk in hel hart

ligt, aangewezen als een stedenbouwkundig en architectonisch waardevol ensemble uil de wederopbouw

periode.

De gemeente is van mening dat, anders dan in de door reclamant aangehaalde jurisprudenlie, er geen

sprake is van een expliciete uilspraak van hel bevoegde bestuursorgaan, waarin deze zich v66r realisering

van een specifiek bouwplan uilspreekl, na de voomoemde uilspraak van de Raad van Stale. Wij zijn met de

gemeente van mening dat elk nieuw bouwplan opnieuw beoordeeld dienl te worden naar de meest actuele

inzichten. Ondanks hel opnemen van hel bouwplan in hel voorontwerpbestemmingsplan en medewerking

aan een eerder bouwplan zijn wij van mening dat reclamant zich niel kan beroepen op loezeggingen waar

de gemeenle redelijkerwijs niel meer op lerug kan komen. Hel bouwplan dat is vemietigd bij de Raad van

State staat niel meer ter discussie. Elk nieuw bouwplan dient zelfstandig beoordeeld Ie worden en er is ons

niet gebleken van een principe-uitspraak van de gemeente. Hel bouwplan dal reclamant graag wil realise

ren pasle mogelijk in hel voorontwerpbeslemmingsplan, er is echter daarmee geen sprake van een harde

loezegging, immers is de gemeente verplichl belangen af te wegen bij inspraakreacties en aan de hand

daarvan kan het plan worden bijgesteld.

Vooraf dienl evenwel vasile staan dal een plan uitvoerbaar is. Tijdens de hoorzilting heefl de gemeenle

aangegeven dat het reclamanl niet onmogelijk wordt gemaakt alsnog appartementen te realiseren, er

kunnen immers nog sleeds 30 appartemenlen worden gerealiseerd. Tijdens de hoorzilting bestond echler

onduidelijkheid over de haalbaarheid van een bouwplan binnen de huidige, gereduceerde, bouwmogelijk

heden.

Op grond van artikel 10:30 Awb heefl de gemeente aanvullende informatie geleverd, beslaande uit een

rapport omtrent de financiele uitvoerbaarheid en risico-invenlarisatie planschade, over de haalbaarheid van

een bouwplan in gereduceerde vorm. Hieruit blijkl dat, mel toepassing van de bouwmogelijkheden die hel

plan biedt, een financieel uitvoerbaar plan is te realiseren. Wij kunnen instemmen met deze nadere molive

ring. De bedenking is ongegrond.

16. Bedenking van A. Abbinga en S.C. Abbinga-Hessel

De bedenking is grolendeels gelijkluidend aan de bedenking van J.G. Knoeff en G. van der Hout wat betrefl

de punlen luchtkwaliteitsonderzoek en akoeslisch onderzoek, de nieuwbouw op het Maranalhalerrein en

hel beschermd stadsgezichl. Kortheidshalve wordt verwezen naar deze samenvalting.

16.1 Beoordeling

Voor de beoordeling van de bedenking verwijzen wij naar onze reactie op de bedenking van J.G. Knoeff en

G. van der Houl. De bedenking is ongegrond.

VII. Beslissing

Gezien het voorgaande en mede gelet op de Wet op de Ruimtelijke Ordening besluiten wij:

1. de bedenkingen van de reclamanlen G.J. Meijerink, Koommarkt 32; de bewoners van "Localie

Scheepmakerij" (de Scheepmakerij, Hertog Govertkade en Rolterdamseweg); J.e. Ie Grand namens

Le Grand Advies gedeellelijk gegrond Ie verklaren;

2. aan het plan goedkeuring te onthouden wat belrefl de roodomlijnde delen van de plankaart;

3. de overige bedenkingen ongegrond Ie verklaren;

4. het plan (voor het overige) goed Ie keuren;
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5. ingevolge artikel 11, lid 7 van de WeI op de Ruimlelijke Ordening te bepalen, dal gemeentelijke

beslullen 101 uitwerkingiwijziging van het beslemmingsplan, als bedoeid in artikel 5 en artikel 33 geen

goedkeuring behoeven;

6. hel gemeenlebesluur - voor zover nodig -Ie wijzen op artikel 30 van de WeI op de Ruimlelijke

Ordening;
7. wal belreft hel beroep legen dil besluille wijzen op het geslelde in artikel 54 van die weI;

8. dil besluille zenden aan:

a. Burgemeesler en Welhouders van Delft;

b. de raad van de gemeenle Delft;

c. de onder V. en VI. genoemde reclamanlen;

d. de Provinciale Planologische Commissie;

e. de VROM-Inspeclie.
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