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BEDENKINGEN BESTEMMINGSPLAN TU-NOORD, DELFT 

 

Geacht College, 

Hierbij maak ik namens de Belangenvereniging TU Noord gebruik van de gelegenheid om 
bedenkingen naar voren te brengen op het bestemmingsplan TU-Noord van de gemeente 
Delft. Onze bezwaren lichten wij navolgend toe, waarbij het recht wordt voorbehouden om 
in beroep nog andere bezwaren naar voren te brengen c.q. de gronden van de bezwaren 
nader aan te vullen. Tenzij ik anders van u verneem ga ik ervan uit dat u mijn bevoegdheid 
om voornoemde vereniging te vertegenwoordigen niet betwist. 

Wij hebben grote bezwaren tegen de gevolgen van het plan zoals wij ook eerder in onze 
zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan hebben laten weten. Vrijwel alle reacties in 
onze zienswijze zijn ongegrond verklaard waarna de vaststelling van het bestemmingsplan 
vrijwel ongewijzigd heeft plaats gevonden. 

  

Algemeen 

1. Het plan is strijdig met een zorgvuldige ruimtelijke ordening. Er wordt niet voldaan 
aan belangrijke beleidsuitgangspunten, er is ten onrechte geen 
milieueffectrapportage uitgevoerd en het plan leidt tot een ontoelaatbare 
verslechtering van de luchtkwaliteit. 

1.1. Het bestemmingsplan TU-Noord is strijdig met het Delftse Coalitieakkoord Ruimte 
zien en ruimte maken 2006-2010. Dit coalitieakkoord is voor het college van 
Burgemeester en Wethouders – zoals het college zelf schrijft - de leidraad voor het 
bestuurlijk handelen in de periode 2006-2010. Letterlijk hanteert het college het 
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volgende uitgangspunt “In alle bouwprojecten gebruikt Delft de beschikbare grond 
intensief, om extra ruimte te maken voor openbaar groen” (blz. 12, Ruimtelijke 
ordening en verkeer). In strijd met dit uitgangspunt neemt de hoeveelheid groen per 
woning sterk af in het plangebied. Mogelijkheden om extra ruimte te maken voor 
openbaar groen zijn niet benut. De plankaart bevat geen extra ruimte voor 
openbaar groen. In het plan is niet gemotiveerd waarom afgeweken wordt van dit 
beleidsuitgangspunt. 

1.2. Hoewel een groot deel van het TU-Noord gebied Beschermd Stadsgezicht is, wordt 
op een aantal plaatsen ernstig afbreuk gedaan aan de historische en ruimtelijke 
kwaliteit van het gebied door realisatie van massale eenvormige bouwvolumes, met 
name in en rond de Botanische Tuin. Er is niet expliciet getoetst aan de vereisten in 
de Nota Regels voor Ruimte van de Provincie Zuid-Holland op het onderdeel 
cultuurhistorie. Het betreffende gebied heeft de kwalificatie Zeer Hoge Waarde van 
de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de provincie Zuid-Holland. Het cultureel 
erfgoed en de monumentale en karakteristieke objecten, waaronder MIP-objecten, 
waar hier sprake van is, worden door het plan onvoldoende beschermd. 

1.3. Het bestemmingsplan geeft aan dat in een deel van het gebied de 
plandrempelwaarden voor luchtverontreinigende stoffen, met name stikstofdioxide, 
overschreden worden en dat deze verder overschreden zullen worden, maar dat dit 
mogelijk is op grond van saldering. Dat is onjuist en ontoelaatbaar. TU-Noord staat 
in de top-score lijst vuilste straten van Nederland. Voortijdige sterfte, hart- en 
vaatziekten, longklachten en allergieën zijn onder invloed van slechte luchtkwaliteit 
hoger dan gemiddeld en nemen toe. De voor toepassing van het salderingsbeginsel 
noodzakelijke maatregelen ontbreken dan wel zijn niet of onvoldoende 
gekwantificeerd en/of geborgd in tijd en middelen. 

1.4. De parkeerdruk is nu al ontoelaatbaar hoog. Er wordt op stoepen geparkeerd, 
terwijl er volgens de beleidsnormen nu al te weinig speelruimte is. Met het 
realiseren van grote aantallen nieuwe woningen in TU-Noord zal dit nog erger 
worden. Door onjuiste toepassing van parkeernormen wordt de mogelijkheid 
geschapen van een hoge parkeerdruk. Dit is in strijd met de geldende regels voor 
parkeernormen. 

1.5. De maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid, waar het plan op gebaseerd 
is, worden niet of met grote vertraging uitgevoerd. Ten tijde van vaststelling van het 
bestemmingsplan waren feiten, zoals een jarenlange vertraging van aanleg van 
tram lijn 19,  reeds aantoonbaar bekend. 

 

2. Procedure 

2.1. De bestemmingsplanprocedure is onzorgvuldig verlopen omdat de gemeenteraad niet 
in vrijheid heeft kunnen besluiten over vaststelling van het bestemmingsplan. Op 8 
november 2005 hebben ontwikkelende partijen samen met het college van 
burgemeester en wethouders een convenant ondertekend waarin de ontwikkeling van 
het TU-Noord-gebied vastgelegd is. Dit convenant is niet voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Zoals bij raadsbehandeling is gebleken beroepen ontwikkelende 
partijen zich op afspraken die met het college van B&W reeds lang voor de inspraak 
gemaakt zijn onder dreiging van aanzienlijke schadeclaims indien afgeweken zou 
worden van deze afspraken. Inspraak door burgers en 
bewonersbelangenorganisaties op het (voor)ontwerpbestemmingsplan heeft dan ook 
praktisch niets aan de plannen kunnen veranderen. Er is door deze werkwijze sprake 
van een onzorgvuldige en onevenredige belangenafweging. 



 
   

2.2. Omdat in een aaneengesloten gebied waarvoor gelijktijdig twee 
bestemmingsplanprocedures lopen, TU-Noord en TU-Midden, volgens de plannen 
meer dan 3.000 woningen gerealiseerd kunnen gaan worden, had een beoordeling 
van de milieueffectrapportageplicht moeten worden uitgevoerd. Alleen al in TU-Noord 
kunnen, rekening houdend met een ten hoogste toelaatbaar aantal woningen in het 
uitwerkingsplichtige deel van het plangebied, meer dan 2.000 woningen gerealiseerd 
worden. Bepalend voor de beoordeling van de mer-plicht is niet de vraag welke 
aantallen woningen per plan gerealiseerd worden, maar welke aantallen woningen 
gelijktijdig in een aaneengesloten en samenhangend gebied gerealiseerd kunnen 
worden. Nu geen beoordeling van de mer-plicht heeft plaats gevonden dient 
goedkeuring aan het plan onthouden te worden. 

2.3. Een kosten-batenanalyse waaruit blijkt welke (delen van) monumenten en 
monumentale gebouwen gesloopt moeten worden ontbreekt. Onderzoek, waaruit de 
noodzaak tot sloop van monumentale panden zoals Julianalaan 67, zou blijken, blijkt 
niet uitgevoerd, dan wel niet verifieerbaar te zijn. 

2.4. Voor het uitwerkingsplichtige plangedeelte van Gele scheikunde zijn gedetailleerde 
bouwplannen uitgewerkt en getoond (een algemene impressie van het plan is te zien 
op http://scheikunde.dev.ticts.nl). Verkoop van de woningen start in 2009. Wij vinden 
het onterecht dat de ontwikkeling van het TU-Noordgebied niet integraal beoordeeld 
kan worden omdat dit plandeel aangegeven is als “uit te werken gebied voor wonen”, 
terwijl wel al gedetailleerde plannen beschikbaar zijn. Andere plandelen zoals 
Julianalaan 67 en Mijnbouwstraat 118-120 zijn onzeker en niet uitgewerkt in 
bouwplannen, maar worden wel in uitgewerkte bestemmingen gepresenteerd. Het 
bestemmingsplan maakt de reden voor deze verschillen onvoldoende inzichtelijk. 

2.5. Er ontbreekt een goed totaaloverzicht van de veranderingen. Welke oppervlaktes van 
de van belang zijnde functies komen er netto maximaal bij in het plangebied? Het 
plan geeft hier volstrekt geen inzicht in. Besluitvorming over belangrijke 
ontwikkelingen kan alleen plaats vinden op basis van volledig onderzoek met 
betrouwbare cijfers. Dit ontbreekt nu. Heldere cijfers over totale aantallen woningen, 
aantallen bewoners, arbeidsplaatsen en bezoekers, aantallen verkeersbewegingen, 
parkeerplaatsen en oppervlaktes van de verschillende bestemmingen voor en na 
planrealisatie ontbreken. Hoe groot is bijvoorbeeld het oppervlak Beschermd 
Stadsgezicht dat bebouwd gaat worden met studentenflats? Hoe groot is het 
oppervlak te bebouwen Botanische Tuin dat verloren gaat als tuin? 

 

3. Infrastructuur en verkeer 

3.1. Het is een vaststaand feit dat het autoverkeer in Nederland, in Zuid-Holland en in 
Delft jaarlijks groeit. Het Ruimtelijk Planbureau stelt in de nota Krimp en Ruimte dat 
toenemende verstedelijking en bedrijvigheid leiden tot extra mobiliteit. Het 
wegverkeer groeit tot 2020 met ruim 40 procent ten opzichte van 2000, zowel op het 
hoofdwegennet als op het onderliggende wegennet. De groei zal zich vooral 
voordoen op de korte afstand (tot dertig kilometer) en in stedelijke gebieden. Veel 
meer verkeersopstoppingen komen in 2020 voor in de spits, maar ook steeds meer in 
de nu nog rustige uren. Ook de Nota Mobiliteit en het RVVP Haaglanden gaan uit van 
een aanzienlijk hogere groei van de automobiliteit dan de gemeente Delft bij het 
bestemmingsplan TU-Noord. Deze groei wordt in de genoemde nota’s ook uitgebreid 
onderbouwd. De gemeente Delft geeft geen andere onderbouwing voor de autonome 
groei van 0% op maatgevende routes in het plangebied dan de verwachting dat het 
wegennet overbelast zou raken bij een hogere groei en dat daarom dus een hogere 
groei niet mogelijk is. Bekend is evenwel dat de meeste stroomwegen nog lang niet 
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verzadigd zijn (lage I/C-waarde) en dat er dus wel degelijk autonome groei mogelijk 
is, ook – en juist – op het onderliggende wegennet. Omdat deze prognose in strijd is 
met alle onderzoeken en overige verkeersnota’s, en ook anderszins niet onderbouwd 
is, moet dit uitgangspunt verworpen worden. De op dit uitgangspunt gebaseerde 
maatregelen voor verkeer, luchtkwaliteit en geluid zijn derhalve ontoereikend zodat 
het plan in deze vorm niet uitgevoerd kan worden. 

3.2. In reactie op onze zienswijze is aangegeven dat het bestemmingsplan niet het 
instrument is waarmee verkeersroutes worden bepaald. Dit is onjuist: het 
bestemmingsplan biedt de enige ruimtelijke vaststelling van de bestemming wel of 
niet verkeersdoeleinden en met de keus voor een categorie (1, 2 of 3) wordt een 
daarop afgestemd gebruik door het verkeer beoogd. Wij hebben overigens eerdere 
reacties op de verkeersstructuur gegeven bij de inspraak LVVP. Deze reacties zijn 
op essentiële punten niet overgenomen door de gemeente Delft. Gesteld is daarbij 
dat het geen besluiten betrof om daadwerkelijk een verkeersregime per straat of de 
ruimtelijk noodzakelijke reservering daarvoor op te leggen, maar dat het om 
uitgangspunten op hoofdlijnen zou gaan die per bestemmingsplanplan en 
verkeersbesluit wel of niet concreet gemaakt zouden gaan worden. Conclusie moet 
daarom zijn dat het bestemmingsplan wel degelijk de basis is voor de feitelijke 
bestemming (categorie-indeling) van een weg. 

3.3. Het bestemmingsplan gaat ten onrechte uit van een nulgroei van het autoverkeer. 
Alle berekeningen voor de verkeersafwikkeling, maar ook voor geluid en 
luchtkwaliteit zijn gebaseerd op onrealistische groeiprognoses. De lagere 
prognoses leveren een veel gunstiger beeld op. Eerder extern uitgevoerd 
onderzoek door bijvoorbeeld het verkeersbureau Goudappel-Coffeng kwam voor 
TU-Noord uit op een realistischer verkeersprognose van plus 60%. Deze prognose 
is overgenomen in het door de gemeenteraad vastgestelde Ontwikkelingsplan TU-
Noord uit 2005. 

3.4. Een andere ontsluiting van dit deel van de stad biedt voor veel problemen een 
oplossing. Wij hebben daarvoor eerder gedetailleerde oplossingen aangedragen – 
zie onze inspraakreactie en zienswijze - waar niets mee gedaan is door de 
gemeente Delft. 

3.5. Met name het veranderen van bestemmingen dient aannemelijk gemaakt en 
onderbouwd te kunnen worden. Concreet voor verkeer betekent dit bijvoorbeeld dat 
extra ruimte voor de rotonde aan het Poortlandplein niet hoeft als de route één 
doorgaande beweging maakt. Dit scheelt veel geld dat elders beter gebruikt kan 
worden. 

3.6. Het profiel van de Julianalaan en de Mijnbouwstraat wordt verbreed, hetgeen tegen 
de afspraken in het LVVP is en in de toelichting op het bestemmingsplan ook niet 
verder wordt onderbouwd. 

3.7. De toekomstige verkeersstructuur is onduidelijk weergegeven op de 
bestemmingsplankaart. In de toelichting bij het bestemmingsplan worden allerlei 
verkeersmaatregelen gegeven die niet zijn terug te vinden op de 
bestemmingsplankaart of in de voorschriften. Deels hoeven deze aanpassingen niet 
in het bestemmingsplan te worden geregeld, maar er moet dan wel voldoende 
zekerheid zijn dat de nodige besluiten tijdig worden genomen. Deze zekerheid 
ontbreekt nu. Uit de gemeentelijke planning voor nieuwe overlaging op de Julianalaan 
blijkt dat tot 2015 geen werkzaamheden gepland (en gebudgetteerd) zijn. 

3.8. De aankondigingen tot instelling van een 30-km zone zijn voor het bestemmingsplan 
niet relevant, het LVVP vormt hiervoor een eerste kader, maar regelt de besluiten 
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niet. De Michiel de Ruyterweg is hier aangegeven als 50-km weg en dient ook als 
zodanig mee te worden genomen in de berekeningen, wat niet gebeurd is. Omdat 
reconstructie geruime tijd op zich kan laten wachten onder andere in verband met de 
problematiek rond tramlijn 19 en de reconstructie van het (bergings)riool Julianalaan-
Rotterdamseweg, is (het tijdstip van) daadwerkelijke invoering ongewis. Niet een 
voornemen voor een toekomstig besluit is maatgevend, de feitelijke situatie die 
mogelijk wordt gemaakt en de werkelijke verkeersintensiteiten en optredende effecten 
zijn dat. Het niet treffen van geluidmaatregelen op grond van louter een voornemen 
tot instelling van 30-km is niet acceptabel. 

3.9. De status van veel maatregelen is onduidelijk omdat het LVVP slechts een algemeen 
kader biedt. Wij vinden dat zoveel mogelijk verkeersmaatregelen onderdeel dienen te 
vormen van het bestemmingsplan en de voorschriften en dat de beoogde indeling van 
wegen en kruisingen duidelijk op de bestemmingsplankaart moet worden 
aangegeven. Dit zijn immers de enige bindende bepalingen, niet die in een 
verkeersplan op hoofdlijnen waar geen mogelijkheid van bezwaar en beroep voor is 
geweest. Waar het bestemmingsplan niet of onvoldoende kader biedt dienen 
besluiten gelijktijdig of voorafgaand aan vaststelling van het bestemmingsplan te zijn 
genomen. Dit is echter niet gebeurd. het plan kan niet goedgekeurd worden zolang de 
noodzakelijke maatregelen, waar sprake van is in de toelichting of bijlagen, niet 
geborgd zijn. 

3.10. Wij willen graag een dwingend karakter van toereikende verkeersmaatregelen als 
onderdeel van het bestemmingsplan. Een voorbeeld vormt het autoluw maken c.q. 
inrichten tot 30-km zone van de Julianalaan midden (langs De Vries Van 
Heijstplantsoen). De Julianalaan zou volgens de plantoelichting niet aansluiten op het 
Poortlandplein. De plankaart maakt dit echter wel mogelijk en geeft zelfs een 
verbreding aan voor het Poortandplein. Een knip moet hier ook fysiek worden 
aangebracht en op de plankaart aangegeven door bijvoorbeeld een groenstrook door 
te trekken. De ontwikkelaar van dit gebied (Villa Academica), Fortis Vastgoed, heeft 
dit deel van de straat reeds als groengebied ingekleurd op de plattegrond. 

3.11. Wij maken er bezwaar tegen dat het profiel voor verkeersdoeleinden 2  in 
woonbuurten zeer dicht langs woningen wordt toegepast. Trottoirs, 
groenvoorzieningen in middenbermen zijn allemaal van aanduiding 
verkeersdoeleinden 2 voorzien. Hieruit blijkt dat de in het LVVP toegezegde 
omvorming naar 40-km-weg (versmald profiel) niet daadwerkelijk wordt voorzien. 

3.12. Eerder is door de gemeente Delft toegezegd dat de Muyskenlaan, die geen 
verbindings- of ontsluitingsfunctie heeft, voor autoverkeer gesloten zou worden. Ook 
is bij behandeling in de raad een motie aangenomen waarvan uitvoering door de 
wethouder is toegezegd om de Muyskenlaan om te vormen tot fietspad in het groen. 
Het bestemmingsplan is hierop echter niet aangepast.  

3.13. In de berekeningen zijn verkeerde uitgangspunten gehanteerd: 
Er wordt uitgegaan van een nul-toename van de hoeveelheid verkeer. In werkelijkheid 
is in 2003-2004 9% groei van het autoverkeer opgetreden. Eerdere onderzoeken door 
verkeerskundige bureaus voor het plangebied en omgeving gaan uit van een 
jaarlijkse autonome verkeersgroei van 2-3% en een plangerelateerde groei door 
realisatie van Technopolis (7 miljoen auto’s extra per jaar), Ikea (0,5 miljoen auto’s 
extra per jaar) en verdichtingsplannen (TU-Noord, Spoorzone, Zuidpoort, TNO-
Zuidpolder, Pauwmolen, enz., enz.) van nog eens 2-3% per jaar. In 2020 leidt dit tot 
een verkeerstoename tot 60% wat ook voor hand liggend is. 

3.14. Het verkeer door TU-Noord van en naar Technopolis (TU Zuid) is in dit plan voor 
slechts 50% meegerekend in 2020 (8.000 extra arbeidsplaatsen) terwijl eerder 
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uitgegaan werd van 75%. Een bijstelling met eenderde minder zonder nadere 
onderbouwing lijkt ons twijfelachtig. Het is ons niet bekend dat de raad geïnformeerd 
is over een sterk tegenvallende ontwikkeling van Technopolis. Indien dit zo is zouden 
de plannen voor kantoorruimte in TU-Noord ook kritischer beschouwd mogen worden. 

3.15. Er is steeds vaker sluipverkeer over de doorgaande route als gevolg van 
spitsafsluiting van de Rijksstraatweg. Elke middag, als de A13 van Den Haag naar 
Rotterdam vast staat, ontstaat er sluipverkeer via TU-Noord: Julianalaan, 
Schoemakerstraat, Delft-Zuid, Ruyven (tankstation A13). Daarmee mijdt de 
automobilist die van Ypenburg naar Kleinpolderplein rijdt, ongeveer de helft van de 
A13, en rijdt deze pas op ten zuiden van tankstation Ruyven. Bij elke, steeds vaker 
(zeker al wekelijks) voorkomende, blokkade van de A13 ervaren wij dit in de praktijk. 
Verkeersopstoppingen over de gehele lengte van de Schoemakerstraat en 
Julianalaan midden en oost zijn dan urenlang het geval. Bovenop het nu reeds 
optredende verschijnsel van toenemend sluipverkeer, blijkt aanleg van alternatieven 
voor het verkeer tussen Rotterdam – Delft – Den Haag en vice versa jaren te 
vertragen (A4 Delft-Schiedam, verbreding A13 naar 2x5 samen met aanleg A13/A16). 
In de plannen en onderzoeken die ten grondslag liggen aan het bestemmingsplan 
TU-Noord is geen aandacht aan deze ontwikkeling besteed. 

3.16. Het effect van beprijzing op alleen het hoofdwegennet per 2011 is niet meegenomen 
in de scenarioberekeningen. Hierdoor verschuift een deel van het A13-verkeer naar 
het onderliggend wegennet, onder andere door TU-Noord. Een ander effect is dat de 
kilometerbeprijzing wordt ingevoerd onder gelijktijdige afschaffing van de 
motorrijtuigenbelasting en Belasting op Personenauto’s en Rijwielen waardoor het 
autobezit sterk zal toenemen onder met name groepen die weinig autokilometers 
maken (tweede auto’s, studenten met vooral oudere, meer vervuilende auto’s). Zowel 
voor de parkeerdruk als voor het bijbehorende aantal parkeerbewegingen en 
binnenstedelijke ritten is daardoor een aanzienlijke onderschatting gemaakt in de 
bestemmingsplanonderzoeken. 

3.17. In het niet ter inzage gelegde rapport Onderzoek Verkeersstructuur Delft-Zuidoost 
van verkeerskundig bureau Goudappel-Coffeng staat: “De Zuidpoort- en Spoorzone-
ontwikkelingen generen nieuw verkeer dat voor een belangrijk deel door TU Noord 
rijdt (oost-west verbinding A13). De ontwikkelingen in TU Zuid genereren veel nieuw 
verkeer, dit levert ook een grotere druk op het TU-Noordgebied op.” De praktijk heeft 
aangetoond dat eerdere groeicijfers een onderschatting zijn gebleken. De prognose 
van een groei van nul procent leidt tot geflatteerde effecten op de luchtkwaliteit en het 
verkeerslawaai.  

3.18. De effecten van het in- en uitrijdende verkeer van parkeerkelders op (licht)hinder, 
parkeerbewegingen (onderzoek luchtkwaliteit waaronder benzeen), enz. zijn niet 
onderzocht. Dit zijn, geconcentreerd, ettelijke honderden parkeerbewegingen extra 
die buiten beschouwing zijn gelaten. 

3.19. Een rotonde op het Poortlandplein is ons inziens ongewenst. Gezien de oriëntatie van 
de wegen en het aantal autobewegingen (met name in de spits) lijkt het onmogelijk 
om in de beschikbare ruimte een overzichtelijke rotonde te realiseren met een goede 
doorstroming. Bij verkeersdrukte, met name in de spits, zal dit leiden tot veel 
stagnerend verkeer en daarmee samenhangend overlast voor de woningen aan het 
Poortlandplein, langs de Schoemakerstraat, Nassaulaan en Julianalaan. Sinds de 
realisatie van de rotonde op de kruising van de Nassaulaan-Delfgauwseweg komt ook 
daar veel meer stagnerend verkeer voor. De ruimte die in het bestemmingsplan wordt 
gereserveerd voor verkeer gaat echter uit van de realisatie van een rotonde. Hiervoor 
worden de stukken groen voor de woningen aan het Poortlandplein, nummers 2, 3 en 
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4 en voor de woning op nummer 5 (rijksmonument) opgeofferd. Ook de ruimte voor 
de Vredeskerk, nummer 1, ook een rijksmonument, wordt deels gereserveerd voor 
verkeersdoeleinden. Een eenvoudige doorgaande route zoals bij Mijnbouwstraat-
Mijnbouwplein is voorzien, kost minder ruimte, minder geld en levert een betere 
doorstroming op. De gemeente Delft is ten onrechte voorbij gegaan aan deze 
mogelijkheid. 

3.20. De parkeerdruk is nu al ontoelaatbaar hoog. Met het realiseren van grote aantallen 
nieuwe woningen in TU-Noord zal dat nog erger worden. De parkeernorm voor 
nieuwe woningen zal dan ook groter moeten zijn dan 1, en inpandig of ondergronds 
moeten worden gerealiseerd. Daarmee wordt bereikt dat alle voertuigen van nieuwe 
bewoners kunnen worden opgeborgen én dat de huidige overvloed aan auto’s deels 
in de nieuwe parkeervoorzieningen kan worden ondergebracht. Parkeerplaatsen in de 
openbare ruimte, met name op stoepen, kunnen daardoor verminderen. De 
verdichting van woon- en parkeerfuncties kan alleen kan bij terugdringing van de 
hoeveelheid doorgaand verkeer. Alleen dan kan in- en uitrijden of –parkeren 
probleemloos verlopen. Honderden parkeerbewegingen in een overbelaste straat 
veroorzaken nog meer verkeersopstopping. 

3.21. Uit de aanpassingen op het voorontwerp blijkt dat in het bestemmingsplan op allerlei 
plaatsen meer ruimte is gecreëerd voor bovengronds en half verdiept parkeren. Er is 
daarmee een stap terug gezet en het gebied is nog minder groen hierdoor. Dit wordt 
gecamoufleerd door de bestemming “voortuin” met parkeren. Gezien de vraag naar 
parkeerruimte moet er van uit gegaan worden dat alle bestemmingen “voortuin, 
parkeren toegestaan” ook feitelijk parkeerterrein zullen worden. Een helder overzicht 
van de mate waarin wordt voldaan aan de parkeernormen per locatie ontbreekt ten 
onrechte. 

3.22. In de toelichting is vermeld dat voor studentenhuisvesting uitgegaan is van een 
parkeernorm van 0,3 parkeerplaats per woning. Nu volgens beantwoording van onze 
inspraak en zienswijze niet kan worden uitgegaan van een doelbestemming, dient de 
parkeernorm conform algemene maatstaven volgens ASVV 2004 en dus veel hoger 
te zijn. Volgens deze normen dient voor niet-grondgebonden woningen (waaronder 
appartementen, studio’s, aanleunwoningen en studentenwoningen) uitgegaan te 
worden van een norm van ten minste 0,5 (bij minder dan 50 vierkante meter 
vloeroppervlak) tot 2,0 voor de grootste woningen. Er wordt slechts een zeer beperkt 
aantal onzelfstandige wooneenheden gerealiseerd. Zelfstandige wooneenheden zijn 
gewoon woningen en geen ‘studentenkamers’ zoals de Nota Zienswijzen suggereert. 
De parkeernorm is dus ten onrechte veel te laag.  

3.23. Op de bouwtekeningen van bureau KCAP voor De Vries van Heystplantsoen 2 staan 
veel 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. Nu blijkt dat het bestemmingsplan niet de aard van het gebruik 
(studentenhuisvesting, sociale woningbouw) voor kan schrijven, valt niet in te zien 
hoe vast gehouden kan worden aan de norm van 60%. Nu zelfs 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 ook waar al deze extra 
auto’s op maaiveld geparkeerd kunnen worden. Conclusie is dat er veel meer auto’s 
op maaiveld komen dan mogelijk is. Parkeeroverlast voor de omliggende buurt is 
daarvan het gevolg. 

3.24. Verkeer op de Michiel de Ruyterweg en Mijnbouwplein. 

3.24.1. Uitgangspunt voor het verbeteren van de verkeerssituatie in het plangebied is 
dat de leefbaarheid in het gebied voor zowel de bestaande als toekomstige 
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bewoners verbeterd dient te worden zonder dat dit voor diezelfde bewoners tot 
onlogische omrijbewegingen met de auto leidt. Een ander uitgangspunt is dat de 
Rotterdamseweg een belangrijke rol zal blijven spelen vanwege toeristisch 
busvervoer en vrachtvervoer op deze weg. Deze twee uitgangspunten lijken 
ons, ondanks de voorgestelde maatregelen  t.a.v. de route van de binnenstad 
naar de Rotterdamseweg, strijdig met elkaar. 

3.24.2. De maatregelen betreffen het “bundelen  van de verkeersoverlast” waarmee de 
verkeersoverlast erkend wordt. Zo blijft de Rotterdamseweg bereikbaar via de 
route Zuidplantsoen – Jaffalaan of Michiel de Ruyterweg  - Jaffalaan. Verkeer 
via de Michiel de Ruiterweg zal worden ontmoedigd via een herinrichting van 
deze straat, maar tegelijkertijd zal het bus- en vrachtverkeer van deze weg 
gebruik moeten kunnen maken. Als bussen en vrachtauto’s door deze straat 
kunnen manoeuvreren dan kan al het overige verkeer dat met nog veel meer 
gemak, lijkt ons.  

3.24.3. Wij verwachten dat het verkeer van en naar de Rotterdamseweg in de komende 
jaren aanzienlijk zal toenemen, in eerste instantie bouwverkeer en daarna 
verkeer van gebruikers. Deze verwachting is gebaseerd op nu bekende 
bouwplannen in het plangebied TU-Midden langs de Rotterdamseweg, namelijk 
van twee hogescholen en 670 studentenwoningen, en tussen de 
Rotterdamseweg en de Schie, zoals het Gelatineterrein. Er is daarbij aan beide 
zijden van deze weg nog voldoende ruimte voor nog meer ontwikkelingen. 

3.25. In het voorontwerp bestemmingsplan TU-Midden is op de verwachte verslechtering 
ingespeeld en beloofd dat ”met het vrachtverkeer (..) afspraken zullen worden 
gemaakt om zoveel mogelijk vanuit de zuidelijke richting (A13/Kruithuisweg) aan te 
rijden” (p.47). Bewoners van de Julianalaan hebben tot nog toe helaas moeten 
ervaren dat van handhaving van afspraken weinig sprake is, dus veel vertrouwen 
geeft dat niet. 

3.26. Zorgelijk is dat niet alleen het verkeer van en naar de Rotterdamseweg zal gaan 
toenemen, maar dat de Rotterdamseweg vanaf de zuidzijde lastig bereikbaar is 
omdat: 

3.26.1. De belangrijkste zuidelijke toegangsroute de kruising 
Schoemakerstraat/Delftech Park/Bouwkunde is die, aldus de toelichting op het 
voorontwerpbestemmingsplan TU-Midden, nu al in de spitsuren tot zijn 
maximale capaciteit belast is. 

3.26.2. Het gebruik van het overige zuidelijke deel van de Rotterdamseweg  sterk wordt 
ontmoedigd als sluiproute. 

3.27. Als de afwikkeling van het bestemmingsverkeer voor de Rotterdamseweg niet goed 
geregeld wordt aan de zuidzijde, en daar ziet het tot nog toe naar uit, dan gaat het 
verkeer de andere kant op, via Jaffalaan of misschien zelfs de Julianalaan, maar 
hoe dan ook de woonwijken in. Het is niet uit te sluiten dat doorgaand verkeerd de 
Julianalaan zal blijven opzoeken, omdat het bestemmingsplan herhaaldelijk 
vermeldt dat bestemmingsverkeer en doorgaand  verkeer niet van elkaar te 
scheiden zijn. Doorgaand verkeer door zowel Jaffalaan als Julianalaan gezien de 
woonfunctie en de beschikbaarheid van alternatieve oplossingen zeer onwenselijk. 

3.28. Hoe dan ook zal het verkeer van en naar de binnenstad de Michiel de Ruyterweg 
kiezen omdat het alternatief, via Zuidplantsoen, Poortlandplein en oostelijk deel 
Mijnbouwstraat, een dusdanige omweg is dat zelfs vijftig verkeersdrempel op de 
Michiel de Ruyterweg  het gemotoriseerde verkeer niet zullen verhinderen de 
kortste route te kiezen. Bovendien maakt het bestemmingsplan onvoldoende 

 8 



 
   

duidelijke hoe dit verkeer richting binnenstad zich zonder stoplichten bij het 
Mijnbouwplein moet gaan invoegen in de verkeersstroom van/naar de Sint 
Sebastiaansbrug richting van/naar Mijnbouwstraat oost.  

3.29. Zoals de vlag er nu bij hangt vrezen wij een grote toename van verkeer over de 
Michiel de Ruyterweg, met daarbij de nodige opstoppingen voor het Mijnbouwplein, 
terwijl uitgangspunt was om deze straat verkeersluw te maken. Het Mijnbouwplein 
is momenteel ook een van de drukste straten 

3.30. Gezien deze analyse zien wij niet het uitgangspunt - het verbeteren van de 
verkeerssituatie in het plangebied ten dienste van de leefbaarheid in het gebied 
voor zowel de bestaande als toekomstige bewoners – bewaarheid worden, 
integendeel. En weer heeft dit te maken met verkeer van elders dat door onze 
woonbuurt een weg zal gaan vinden.  We hopen dat u de plannen voor de 
ontsluiting van de Rotterdamseweg wilt heroverwegen. We dringen sterk aan op het 
vinden van een oplossing voor dit probleem. Als omwonenden zouden we daar 
overigens graag bij betrokken willen worden.  

 

4. Milieu 

4.1. Op het punt van leefbaarheid schiet het plan nog steeds ernstig tekort. Ondanks heel 
veel woorden en gegoochel met (verkeerde) cijfers blijkt duidelijk dat nog steeds 
normen voor luchtkwaliteit en geluid boven de wettelijke grenzen uitkomen door 
uitvoering van het plan. Dat kan ook niet anders omdat de hoofdroute alleen maar 
drukker wordt. Ondanks toezeggingen die het tegendeel suggereren wordt de ruimte 
voor het verkeer op de Julianalaan (Oostplein-Poortlanplein) en de capaciteit van het 
Poortlandplein (zie plankaart) alleen verder vergroot. Zoals bij het onderdeel 
infrastructuur en verkeer aannemelijk gemaakt blijft het verkeer op de hoofdroute wel 
sterk groeien tot uiteindelijk meer dan 25.000-30.000 auto’s per dag. Afgezien van de 
aanleg van tram 19 en verwijzing naar een knip in de Rijksstraatweg bevat het plan 
ook geen enkele harde maatregel om de leefbaarheid te verbeteren. De knip in de 
Rijksstraatweg vermindert overigens het sluipverkeer over de Delfgauwseweg, maar 
vergroot juist de hoeveelheid A13-sluipverkeer dat met een u-bocht door Delft oost 
rijdt.  

4.2. Uit het overzicht van het aantal te realiseren woningen blijkt dat het 
bestemmingsplangebied TU-Noord ten minste 2100 woningen mogelijk maakt in een 
aaneengesloten gebied waar meer dan 3.000 woningen mogelijk worden gemaakt. 
Op grond hiervan had een integrale beoordeling moeten worden gemaakt van de 
mogelijke milieu-effecten van het geheel van deze ontwikkelingen (mer-beoordeling). 
Nu is bij de berekeningen ten onrechte uitgegaan van 1400 woningen en is geen 
goede integrale afweging gemaakt. 

4.3. In de nota Regels voor Ruimte heeft u verwoord hoe luchtkwaliteit een rol speelt bij 
ruimtelijke ontwikkelingen. Zo mag bij nieuwe gevoelige functies de grenswaarde voor 
stikstofdioxide niet worden overschreden. In het plan wordt weliswaar geconstateerd 
dat in de Mijnbouwstraat een nieuw knelpunt ontstaat, maar dat de provincie dit 
gedoogt. Nog afgezien van de vraag of deze bewering juist is, is het kwalijk dat een 
plan niet alle maatregelen bevat die in redelijkheid genomen kunnen worden om aan 
de normen te voldoen. Ook aan de nieuwe, versoepelde regels voor luchtkwaliteit 
wordt bij lange na niet voldaan. Een goed oordeel hierover wordt bemoeilijkt door het 
ontbreken van volledig onderzoek en inzicht in de mogelijkheden om verdere 
maatregelen af te wegen. 
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4.4. In uw regels stelt u dat voor gebieden, waarin de grenswaarden voor NO2 in het 
toetsjaar 2010 naar verwachting zullen worden overschreden, de lijn is dat in het plan 
gevoelige bestemmingen mogen worden geprojecteerd, als uit een door de gemeente 
op te stellen plan van aanpak blijkt dat in 2010 de grenswaarde niet langer wordt 
overschreden. Er blijkt nu juist wel uit het uitgevoerde onderzoek dat aan de 
Julianalaan in 2010 grenswaarden voor NO2 worden overschreden. Het toestaan van 
projecten in gebieden waar de grenswaarden in het toetsjaar worden overschreden is 
en blijft problematisch, omdat aan de grenswaarden moet worden voldaan. Het 
uitgangspunt dat geen nieuwe saneringssituaties mogen worden gecreëerd, blijft de 
harde kern van het beleid. Dit beleid is immers nodig voor de bescherming van de 
gezondheid van mensen, aldus uw richtlijnen. Het bestemmingsplan TU-Noord 
voldoet niet aan de door u genoemde eisen. 

4.5. U stelt over saldering: de saldobenadering is minder geschikt voor plannen die 
voornamelijk woningbouw betreffen, in verband waarmee plaatselijk het verkeer 
toeneemt. In dit bestemmingsplan wordt ten onrechte gebruik gemaakt van de 
salderingsregeling. Daarbij is het ruimtelijke besluit (bestemmingsplan) niet hard 
gekoppeld met de besluiten ter verbetering van de luchtkwaliteit. In het onderzoek 
luchtkwaliteit TU-Noord van RBOI dat de gemeente delft heeft laten uitvoeren ten 
behoeve van het bestemmingsplan staat “Daarbij dient het voorts te gaan om een 
beperkte verslechtering die wordt gecompenseerd door een verbetering in een groter 
gebied, opdat het aantal blootgestelden per saldo zal verminderen;”. Het aantal 
blootgestelden wordt echter niet genoemd: niet het meerdere aantal blootgestelden in 
overschrijdingsgebieden en ook niet het mindere aantal in ‘verbetergebieden’. Wij zijn 
van mening dat inzicht dient te bestaan in het aantal blootgestelden dat door de 
verbetering en de verslechtering wordt geraakt en in welke mate.  

4.6. Voor de toepassing van de saldering wordt verwezen naar het Plan van aanpak 
Luchtkwaliteit 2005-2020. Daarin wordt echter niet aangegeven wat maatregelen zijn 
voor de (autonome) plandrempeloverschrijdingen en wat salderingsmaatregelen zijn 
in het bijzonder voor TU-Noord. Bovendien gaat het om een reeks maatregelen die 
eerder (in vorige versies van het plan van aanpak) alleen benoemd waren voor 
autonome plandrempeloverschrijdingen, namelijk vóór invoering van het 
salderingsbeginsel. 

4.7. De “salderingsmaatregelen”, of maatregelen die hieronder naar de mening van de 
gemeente Delft begrepen dienen te worden, vinden voor een belangrijk deel plaats in 
delen van het plangebied waar reeds aan de normen voldaan wordt. Verslechteringen 
van situaties waarin de norm reeds wordt overschreden zijn gesaldeerd met 
verbeteringen van situaties waarin al aan de norm wordt voldaan. Een dergelijke wijze 
van salderen is niet in overeenstemming met het doel en de strekking van het Besluit 
luchtkwaliteit 2005. Het verminderen van de concentratie verontreinigende stoffen op 
een plaats waar reeds aan de grenswaarde wordt voldaan als saldering van 
verhoging van de concentratie op een plaats waar de grenswaarde reeds wordt 
overschreden voldoet niet aan de centrale doelstelling dat in Nederland aan de 
grenswaarden wordt voldaan. Uit het onderzoek van RBOI blijkt dat concentraties 
verontreinigende stoffen ten gevolge van het plan verder worden overschreden op 
delen van de centrumroute. 

4.8. Nu gebleken is dat het plan leidt tot verdere overschrijding van ten hoogst toelaatbare 
concentraties luchtverontreinigende stoffen op delen van de centrumroute hadden 
alternatieve verkeersoplossingen onderzocht moeten worden op hun haalbaarheid en 
effect alvorens over te gaan tot de toepassing van saldering. Het plan bevat geen 
maatregelen die effectief de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer op de centrumroute 
beperken in de komende jaren. De door ons voorgestelde – haalbare – verkeers- en  
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infrastructurele maatregelen zijn niet op hun effecten voor de luchtkwaliteit 
beoordeeld. 

4.9. In de plantoelichting en reacties op onze inspraak en zienswijze beroept de gemeente 
Delft zich op uw voorschrift om het CAR-model te gebruiken. In brief 
DGWM/2005/9110 van GS stelt u echter dat het CAR-model gebruikt kán worden, 
maar dat voor deze procedure en complexere situaties andere (meer geavanceerde) 
modellen gebruikt kunnen worden. De gemeente Delft beschikt over het model 
URBIS en hier is bovendien reeds mee gerekend. De resultaten hiervan zijn 
ongunstiger dan de CAR-berekeningen, maar wel meer betrouwbaar. De gemeente 
Delft heeft tot op de meter nauwkeurig met behulp van CAR uitgerekend waar nieuwe 
woningen nog net aan de norm voldoen (langs de centrumroute) of heeft dit zelfs 
achterwege gelaten (woningbouwlocatie Pauwmolen direct langs de A13). Het 
argument dat u het CAR-model voorschrijft is dus onjuist. Het model URBIS is daarbij 
gebaseerd op dezelfde rekenregels als het CAR-model, maar biedt een nauwkeurig 
beeld. De gemeente Delft is ten onrechte en zonder nadere motivering voorbij gegaan 
aan dit feit. Gegeven het feit dat de gemeente geen inzicht biedt in de gehanteerde 
verkeerscijfers. In antwoord 29.31g Nota Zienswijze geeft de gemeente Delft aan dat 
zij burgers voorlicht op basis van onjuiste, want verouderde, cijfers. Dit geeft te 
denken voor de overige onderzoeken. 

4.10. Voor de bestemming Verkeersdoeleinden 3 in het plan, te weten de A13, is ten 
onrechte de luchtkwaliteit berekend met het screeningsmodel CAR volgens 
Standaardrekenmethode 1. Het onderzoek voldoet daarmee niet aan de 
Standaardrekenmethode 2 uit het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden 
luchtkwaliteit en is daarmee onbruikbaar. 

4.11. U stelt verder in uw Rapportage luchtkwaliteit en gemeentelijke plannen van aanpak 
2005 dat door de gemeente Delft niet “wordt inzichtelijk gemaakt in welk jaar met de 
voorgestelde maatregelen de luchtkwaliteitsnormen worden gehaald.” Wel geeft Delft 
aan dat zij in 2010 nog te maken zal hebben met een aantal (hardnekkige) 
knelpunten voor zowel de concentraties NO2 jaargemiddelde en fijn stof 
daggemiddelde. 

4.12. In het onderzoek naar de luchtkwaliteit wordt aangegeven dat in 2015 op de meeste 
plaatsen aan de normen wordt voldaan. Het onderzoek bevat een aantal fouten en 
tekortkomingen waardoor de uitkomsten onjuist zijn. 

4.13. Berekeningen voor 2015 worden gepresenteerd alsof deze maatgevend zijn. In 2010 
echter zijn de effecten het grootst en voldoet het plan zeker niet aan de normen. 2010 
is het meest kritieke en daarmee maatgevende jaar voor beoordeling of het plan 
toelaatbaar is vanuit een oogpunt van luchtkwaliteit. Gegeven de vaststelling van de 
gemeente Delft dat alle bestemmingen in 2012 gerealiseerd zijn dient daarmee 
rekening te worden gehouden. 

4.14. Het aantal nieuwe woningen komt niet overeen met het aantal dat in de 
Mobiliteitseffectentoets is gehanteerd, het is de helft van het totaal aantal te realiseren 
woningen in het TU/TNO-gebied (ca. 3.000). 

4.15. De verkeersprognoses zijn onjuist en daarmee de intensiteiten waarmee gerekend is. 
In de Mobiliteitseffectentoets TU-Noord worden overigens ook al veel hogere 
intensiteiten genoemd voor maatgevende straten zoals Julianalaan (2.000 auto’s per 
dag meer). 

4.16. De verkeersafwikkeling is daarmee verkeerd ingeschat. Eerder is aangegeven dat het 
verkeer niet verder kan groeien omdat het wegennet al maximaal belast is. Dan ligt 
de instelling “normaal stadsverkeer” bij invoer voor de berekeningen met het CAR-
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model niet voor de hand. Hier is dan sprake van “stagnerend verkeer”. 

4.17. De effecten van de bouw van extra parkeergarages en andere parkeervoorzieningen 
zijn niet verwerkt in de modelberekeningen. De grote aantallen parkeerbewegingen, 
lokaal verhoogde concentraties benzeen en overige effecten zoals extra geluidhinder 
en lichthinder zijn buiten beschouwing gelaten. De aantallen auto’s wel zijn 
meegenomen in de verkeersprognoses, maar niet in het aantal parkeerbewegingen in 
de straat (het gaat m.n. om het aantal koude starts op het onderzochte wegvak; 
parkeervak op maaiveld of parkeerkelder maakt daarbij weinig verschil). Met name op 
locaties waar honderden auto’s in en uitparkeren dient dit gegeven meegenomen te 
worden in de berekeningen voor luchtkwaliteit (aantal parkeerbewegingen in CAR). 

4.18. Er wordt vanuit gegaan dat woningen aan de Julianalaan op minimaal 16 meter 
afstand uit de wegas liggen. De bestemmingsplankaart maakt duidelijk dat dit 8 - 14 
meter is voor onder andere het deel Oostplein - Lipkensstraat. Bovendien is niet de 
rooilijn hier bepalend maar de rand van het trottoir waar kinderen (moeten kunnen) 
spelen. De conclusies vormen een van de voorbeelden van zodanige interpretatie 
waarmee aan de normen wordt voldaan. 

4.19. Onze eigen berekeningen met het CAR-model leveren een duidelijk minder gunstig 
beeld op: de meeste straten op de doorgaande route voldoen ruimschoots niet aan de 
normen voor NO2 en in een aantal gevallen ook niet aan de dagnorm voor PM10. 
Ook de gemeentelijke berekeningen met het URBIS-model geven al een minder 
gunstig beeld voor de huidige situatie dan het CAR-model. Vergelijking met het jaar 
2006 laat zien dat de luchtkwaliteit in tegenstelling tot de verwachting in vergelijking 
met 2004 en 2005 niet of nauwelijks verbeterd is in de meest vervuilde straten in TU-
Noord. 

4.20. De gemeentelijke rapportage luchtkwaliteit 2006 meldt “Vanwege beschikbare 
budgetten is het niet mogelijk om alle maatregelen ineens uit te voeren. […] Er zijn 
nog geen maatregelen aan het gemeentelijk wagenpark getroffen. De 
beschikbaarheid van roetfilters is nog gering. […] Het College beziet nog of het 
instrument Milieuzonering nodig is om de luchtkwaliteit aan de normen te laten 
voldoen. De feitelijke uitvoering [van het bestemmingsplan TU-Noord] is gekoppeld 
aan de aanleg van tramlijn 19.” Dit laatste is onjuist; het plan wordt nu reeds volop 
uitgevoerd, onder andere via een reeks artikel 19 bouwplannen terwijl de aanleg van 
de tramlijn jaren vertraagd is. Het door Delft getekende convenant Milieuzonering dat 
1 april 2007 in Delft in had moeten gaan, wordt terzijde geschoven. 

4.21. Uit het uitgevoerde onderzoek luchtkwaliteit blijkt niet een duidelijke balans: aantallen 
blootgestelden en/of totale emissies voor en na uitvoering van het plan in de 
maatgevende jaren. Bij toepassing van saldering is noodzakelijk dat hier inzicht in 
wordt gegeven. 

4.22. Ten onrechte is geen onderzoek gedaan naar de effecten van benzeenconcentraties 
in en rond de gebouwde parkeervoorzieningen. Het bestemmingsplan biedt het kader 
voor deze bestemmingen en daarom moet duidelijk gemaakt worden of en hoe de 
gebouwde parkeervoorzieningen voldoen aan de huidige en toekomstige normen 
voor benzeen. 

4.23. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting sterk toeneemt op een 
aantal woonlocaties. 

4.23.1. De effecten van het toenemende verkeerslawaai op de zwaarst belaste woningen 
(meer dan 70 dB(A) volgens eerder onderzoek van DGMR) zijn niet goed in beeld 
gebracht en nog steeds worden geen maatregelen in het vooruitzicht gesteld om 
aan de normen te voldoen voor een aantal woningen op de B-lijst. Er wordt geen 
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inzicht gegeven in de termijn waarop deze woningen gesaneerd worden waar dat 
wel zou moeten. 

4.24. Het geluidonderzoek bevat een aantal tekortkomingen en fouten. 

4.24.1. In het akoestisch onderzoek zijn bouwlocaties vergeten, bijvoorbeeld Kanaalhof. 

4.24.2. Er is sprake van een doelmatigheidscriterium voor het wel of niet toepassen van 
geluidmaatregelen dat niet verder wordt toegelicht. Wanneer is iets doelmatig en 
wanneer niet? Welke rechtszekerheid valt hieraan te ontlenen? 

4.24.3. “Bij bezwaren van financiële aard moet er sprake zijn van bovenmatige kosten, 
alsmede het ontbreken van alternatieven”, is in het akoestisch onderzoek te lezen 
(blz. 15). Wat wordt hier precies mee bedoeld? Om welke bedragen en welke 
vastgestelde criteria gaat het hier? 

4.24.4. De genoemde geluidbelastingwaardes van de A- en B-lijst-woningen zijn lager dan 
op de officieel aangemelde A- en B-lijsten. Hoe valt dit verschil te verklaren?” 

4.24.5. 30-km wegen kunnen slechts buiten beschouwing blijven als het besluit tot 
instelling van een 30-km zone is genomen en onherroepelijk is;  de weg als 
zodanig is ingericht en de verkeersintensiteiten in overeenstemming zijn met het 
verkeersregime en de inrichting. De Raad van State heeft gesteld in het geval 
Abcoude (zaak nummer 200203751/1) dat niet alleen onderzocht moet worden 
wat de geluidbelasting is bij 30-km wegen, maar dat hier ook consequenties aan 
moeten worden verbonden indien de gevelbelasting meer dan 55 dB(A) is, met 
andere woorden dat maatregelen moeten worden getroffen. 

4.24.6. In het geval van de Michiel de Ruyterweg, de Julianalaan, de Mijnbouwstraat en 
het Mijnbouwplein dienen eerst maatregelen te worden getroffen alvorens een 30-
km zone ingesteld kan worden. 

4.24.7. De Michiel de Ruyterweg staat in voorgaande fasen van dit plan en in het LVVP 
aangegeven als 50-km weg en dient ook als zodanig voor geluidmaatregelen te 
worden beschouwd. Het enkele voornemen (de ‘wens’ volgens het geluidrapport) 
op termijn 30-km in te voeren heeft geen betekenis. Ook hier zijn de werkelijke 
intensiteiten op het moment van planvaststelling bepalend. 

4.25. Stiller asfalt is zeker niet voldoende om de binnengrenswaarde (35 dB(A)) bij de 
betreffende woningen te kunnen realiseren. Dit zijn immers vaak oude, slecht 
geïsoleerde woningen, bijvoorbeeld met schuiframen met enkel glas. 

4.26. Ook hier geldt dat verkeersprognoses onrealistisch zijn door te lage groeiprognoses. 
De intensiteit 2015-2020 van 16.600 mvt/etm voor de Julianalaan ligt al 2.000 mvt/etm 
lager dan de intensiteit in de Mobiliteitseffectentoets TU-Noord (18.537 mvt/etm) voor 
hetzelfde wegvak. 

4.27. De wegdektypen waarmee gerekend is komen niet overeen met de aangekondigde 
maatregelen. Zo is niet SMA toegezegd voor de Julianalaan en is ook het jaar van 
aanleg van deze wegdekken niet genoemd. Waarom zijn de noodzakelijke budgetten 
voor stillere wegdekken niet geborgd? Overigens is de geluidsreductie van dit type 
wegdek zeer gering bij de voorgestelde 40 km/uur. Beperking van zwaar verkeer 
levert veel meer winst op. 

4.28. Ten aanzien van de bestemmingen openbaar groen en begraafplaats merken wij op 
dat krachtens de Europese richtlijn omgevingsgeluid deze gebieden ook als 
geluidsgevoelige bestemmingen worden aangemerkt. In het bestemmingsplan zijn ten 
onrechte geen gegevens opgenomen over de geluidbelasting van deze 
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bestemmingen in het plangebied.  
 

5. Openbare ruimte en groen 

5.1. In dit kader verwijzen wij naar het advies “Recht op groen” van de Raad voor het 
Landelijk Gebied uit 2006. Deze Raad hecht groot belang aan groen in de steden 
vanwege de leefbaarheid (recreatie en sociaal contact), gezondheid (ontspanning, 
sociale ontwikkeling, vermindering fijnstofconcentraties), de economie 
(vestigingsklimaat, toerisme, woningprijzen) en biodiversiteit en maakt zich ernstig 
zorgen over de toenemende verdichting in de steden.  

5.2. Door het verloren gaan van bestaand groen neemt de kwaliteit van de fysieke 
omgeving verder af. ‘Beplanting biedt niet alleen een groene omgeving en ruimte voor 
biodiversiteit maar reguleert ook allerlei natuurlijke processen voor opname en 
afbraak van stoffen. Het heeft onder meer een gunstige werking op het klimaat, de 
luchtkwaliteit, de waterhuishouding, de windkanalen en geluidsoverlast in de stad.’ zo 
valt te lezen op bladzijde 13 van het Ecologieplan Delft 2004-2015. 

5.3. Men zou verwachten dat juist in een gebied als TU-Noord waar de luchtkwaliteit zo 
slecht is de gemeente haar Ecologieplan zou willen waarmaken en in het 
bestemmingsplan veel aandacht zou besteden aan groen en openbare ruimte. Het 
bestemmingsplan is echter strijdig met genoemde beleidsuitgangspunten. In het plan 
ontbreekt het geheel aan analyse en beleid ten aanzien van openbaar groen terwijl 
tegelijkertijd op grote schaal bomen zijn of worden gekapt. 

5.4. In tegenstelling tot de intenties beschreven in het Ecologieplan bedraagt het 
groenverlies in en rond het gebied TU-Noord en het ernaast gelegen gebied TU-
Midden inmiddels 1349 bomen waarvoor een kapvergunning verleend is blijkens de 
gemeentelijke administratie. Daarbovenop komt een onbekend aantal bomen 
waarvoor geen kapvergunning nodig is. Slechts bij uitzondering is herplantplicht 
toegepast. Wat er in het TU-Noord gebied voor in de plaats komt zijn woningen en al 
dan niet gebouwde parkeervoorzieningen. De toename van het aantal bewoners in de 
wijk is door de gemeente Delft becijferd op ca. 4.000.  

5.5. De oppervlakte van percelen is door ons berekend op tenminste 3,5 hectare waar 
groen verdwijnt voor nieuwbouw en parkeervoorzieningen. Veel van de gekapte 
bomen waren tientallen jaren oud. Zelfs bij herplant zal de schade pas over 30 jaar 
ingelopen zijn. 

5.6. Ondanks het op grote schaal verdwijnen van groen in het plangebied geeft de 
toelichting op het bestemmingsplan geen analyse van de behoefte aan (openbaar) 
groen in dit gebied. De gemeente Delft beperkt zich tot een lijstje van de gewenste 
ontwikkelingen in de paragraaf over de openbare ruimte. Dit lijstje gaat slechts over 
uitgangspunten zoals toegankelijkheid, bereikbaarheid en verblijfskwaliteit, die 
worden vertaald in voorbeelden in plaats van duidelijke voornemens. Investeren in 
groene openbare gebieden zal volgens het bestemmingsplan beperkt worden tot de 
gebiedsdelen A tot en met D, dat wil zeggen rondom de nog te herontwikkelen TU 
gebouwen en enkele hoofdverkeersroutes. Alleen daar zouden kwaliteitsimpulsen 
voor het plangebied nodig zijn. In de toelichting wordt geconstateerd dat in de “rest 
van het plangebied [..] niet veel ontwikkelingen te verwachten“ zijn. Voor deze laatste 
constatering ontbreekt onderbouwing. 

5.7. Er bestaat al een tekort aan groen in Delft. De landelijk gehanteerde norm bedraagt 
75 m2 stadspark of ander groen per woning, in de buurt en maximaal 500 meter van 
de woning. Volgens het Natuur- en Milieucompendium van het rijksinstituut Milieu- en 
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NatuurPlanbureau is in onze buurt 11 vierkante meter openbaar groen per woning 
beschikbaar. Deze hoeveelheid neemt met het bestemmingsplan TU-Noord verder af. 
Voorbeelden van verdwijnen van groen zijn de laatste strook groen in de 
Zeeheldenbuurt aan de Maerten Trompstraat, de strook groen aan de Julianalaan en 
delen van het Zuidplantsoen en de Botanische Tuin. 

5.8. Ondanks het grote tekort aan openbaar groen wordt met dit bestemmingsplan een 
sterke toename van het aantal woningen voorzien. Volgens onze berekeningen een 
toename van 1700-2100 woningen wat meer dan 40% van het huidige aantal 
woningen in het gebied is. Het weinige groen dat er is moet met steeds meer 
bewoners van het plangebied gedeeld worden. 

5.9. Het grote tekort aan openbaar groen in het plangebied gevoegd bij de duizenden 
nieuwe bewoners is voor ons onaanvaardbaar en naar wij hopen voor u reden om 
goedkeuring aan het plan te onthouden. 

5.10. In de toelichting op het bestemmingsplan wordt opgemerkt dat er weinig openbare 
ruimte is die geschikt is om te spelen of te voetballen in het gebied tussen de 
Rotterdamseweg, de Julianalaan en de Michiel de Ruyterweg; de Zeeheldenbuurt. 
Het grote tekort aan speelruimte in de Zeeheldenbuurt is het resultaat van het 
bestemmen van het laatste stuk groen in de Zeeheldenbuurt voor woningen. Een 
kleine nieuwe speelplek van 440 vierkante meter moet volgens het plan een 
inmiddels gekapte wilde groene speelplek van zeker 2.000 vierkante meter 
vervangen. Ook hier betekent dit bestemmingsplan een forse achteruitgang in groen 
en speelruimte voor kinderen uit de buurt en een in het plan gesignaleerd blijvend 
tekort aan ruimte voor spelen. Wij willen deze strook aan de Maerten Trompstraat 
daarom als groenvoorziening voor de buurt en met name voor kinderen behouden. 

5.11. In de toelichting op het bestemmingsplan wordt een oplossing voor het tekort aan 
speelruimte voor de kinderen uit de Zeeheldenbuurt gezocht op het nog te 
ontwikkelen terrein van Gele Scheikunde dat buiten de Zeeheldenbuurt is gelegen is. 
Dit is naar onze mening geen oplossing omdat het daar geplande speelterrein veel te 
klein en veel te ver is voor de kinderen uit de Zeeheldenbuurt. Daarbij is de 
voorziening in de eerste plaats bestemd voor de nieuwbouw “Gele scheikunde”. 

5.12. Ten aanzien van Gele Scheikunde (Julianalaan west) merken wij op dat de huidige 
groene (speel)plekken volgens het plan bebouwd kunnen worden. De grootste 
speelplek die hier verdwijnt is alleen al meer dan 1800 vierkante meter groot. In de 
plannen die wij hebben gezien van Blauwhoed Eurowoningen komen twee 
speelterreinen voor van respectievelijk 300 en 600 vierkante meter. Deze 
speelplekken zijn geheel gericht op de nieuw aan te leggen woonwijk zodat de 
huidige gebruikers (spelende kinderen en voetballende jongeren) met lege handen 
staan. De speelplekken zijn daarbij ook nog  aan de overzijde van de nieuwe 
woonwijk gepland en dus zo ver mogelijk van de Zeeheldenbuurt gelegen. 

5.13. De in het bestemmingsplan opgenomen voorwaarde dat in het nieuw te ontwikkelen 
(uitwerkingsplichtige) gebied minimaal 600 vierkante meter speelterrein wordt 
gerealiseerd om de huidige speelvoorziening van zeker 1800 m2 aan de Julianalaan 
te compenseren is een loos gebaar en een verslechtering ten opzichte van de huidige 
situatie. Voor de buurt als geheel verdient een centraal gelegen speelplek tussen de 
nieuwe en de huidige woonwijk de voorkeur, zodat ook de kinderen die nu in de wijk 
wonen en andere gebruikers de speel(sport)plek als een onderdeel van hun wijk 
ervaren. 

5.14. In het verslag, opgesteld en uitgewerkt door de gemeente Delft, van het overleg 
tussen bewoners en de Gemeente Delft, vertegenwoordigd door de directeur 
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Bijzondere projecten van de gemeente mevrouw E. Bijleveld van 19 mei 2004 staat 
dat “In het ontwikkelingsplan bij de herontwikkeling van ‘Gele Scheikunde’ een 
vergelijkbare speelplek moet worden opgenomen”. Van de 1800 vierkante wordt maar 
een deel terug gegeven en dan aan de nieuwe bewoners. Deze belofte aan de 
huidige bewoners blijkt in het bestemmingsplan verdwenen. 

5.15. Het plantsoen tegenover Julianalaan nummer 139-153 moet naar onze mening de 
bestemming openbaar groen krijgen in dit bestemmingsplan. Als we tenminste mogen 
aannemen dat de beleidsuitgangspunten van het college op het punt van behoud van 
groen en speelruimte serieus genomen dienen te worden. Het dichtstbijzijnde 
grasveldje waarop een spelletje kan worden gedaan of kan worden gesport (in de 
huidige situatie;voetbal, hockey, softbal) is op ca. één kilometer afstand van de 
huidige plek gelegen en niet veilig bereikbaar als gevolg van de ertussen gelegen 
grote verkeersaders. 

5.16. De Welstandscommissie merkt over dit groene gebiedje op: “De commissie pleit 
ervoor het groengebiedje in de zuidelijke punt van de driehoek (langs de Julianalaan) 
niet te bebouwen. Enerzijds vanwege de uitstraling van dit gebiedje en anderzijds 
vanwege het dicht bouwen van een zichtlijn richting de toren van het TU-
hoofdgebouw.” Het advies van de Welstandcommissie is zonder motivering 
genegeerd. 

5.17. Bij beide speelplekken, Mondriaanterrein en Gele Scheikunde, gaat het om particulier 
eigendom van de grond, in beide gevallen laat de gemeente een kans lopen om via 
het bestemmingsplan een voortzetting van het grondgebruik ten behoeve van 
kinderen te realiseren. In dit bestemmingsplan is onvoldoende aandacht voor mensen 
en kinderen die nu in het plangebied wonen. 

5.18. De gemeenteraad heeft op 2 november 2006 unaniem een motie aangenomen voor 
extra groen en speelplekken voor kinderen. Voor het TU-Noord gebied zou zelfs een 
ruim budget worden uitgetrokken te besteden in de periode 2008-2010. Dit 
voornemen is ten onrechte niet uitgewerkt voor de bestaande woongebieden van dit 
bestemmingsplan. 

5.19. Om enigszins tegemoet te komen aan de massale kritiek, ook bij raadsbehandeling, 
op het aspect groen in dit bestemmingsplan -veel bomen kappen en geen extra groen 
realiseren - heeft de raad met de vaststelling van dit bestemmingsplan besloten in het 
plangebied een speelvoorziening te realiseren. Deze voorziening is niet verwerkt op 
de plankaart. 

5.20. Minstens zo belangrijk als het voorgaande, is de Botanische tuin zelf. Wij maken ons 
grote zorgen over het voortbestaan van deze prachtige en bijzondere tuin, die niet 
alleen voor het plangebied maar voor heel Delft en omgeving van grote betekenis is. 
De tuin is weliswaar op de plankaart ingetekend, maar het voortbestaan van de 
Botanische Tuin in zijn huidige vorm en kwaliteit wordt ernstig bedreigd door de 
mogelijkheid die het bestemmingsplan biedt om het erbij behorende gebouw 
Julianalaan 67 te slopen en te herbouwen. Daarbij staat het bestemmingplan toe om 
aan de zuidzijde van dit gebouw er nog een vleugel toe te voegen hetgeen ten koste 
gaat van juist de imposante bomentuin van de Botanische tuin. Aan de andere zijde 
komt volgens het bestemmingsplan een studentenflat van vijf verdiepingen. De 
invloed op de bezonning in de Tuin is ten onrechte in het bestemmingsplan niet 
onderzocht. 
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6. Bouw- en sloopplannen 

6.1. In het bestemmingsplangebied wordt een grote toename van het aantal woningen  
voorzien van meer dan 40%. Het merendeel van deze woningen zal worden 
gerealiseerd op locaties van (voormalige) gebouwen van de TU Delft. Tegen een 
aantal van deze plandelen hebben wij overwegende bezwaren. 

6.2. Het bestemmingsplan voorziet in een herinrichting van het voormalige TU 
hoofdgebouw (“Rode Scheikunde”). Wij hebben de volgende bezwaren: 

6.2.1. Hier worden een 310 woningen gerealiseerd, waarvan 120 nieuw te bouwen. Voor 
het grote aantal appartementen dat wordt gerealiseerd in het hoofdgebouw, is er 
op de bestemmingsplankaart ruimte voor parkeren beschikbaar in de vorm van 
gebouwde parkeervoorzieningen aan de zuid-,  west- en oostzijde zijde van het 
gebouw. Deze nieuw te realiseren garages zullen zeker niet de door 
Monumentenzorg gewenste ‘kwaliteitsimpuls’  betekenen gezien het feit dat de 
garages ruim boven maaiveld uitkomen. Deze gebouwde parkeervoorzieningen 
aan de west- en zuidzijde zijn groen ingekleurd in de plankaart waardoor de schijn 
gewekt wordt dat de bestemming openbaar groen is in plaats van bebouwde 
parkeervoorziening. 

6.2.2. Voor 40% van de woningen in het te renoveren pand hoeft geen gebouwde 
parkeervoorziening te worden gerealiseerd. Dit betekent dat ca. 115 
parkeerplaatsen  buiten de gebouwde parkeervoorzieningen in de directe 
omgeving van het TU hoofdgebouw moeten worden gevonden. Op de plankaart 
wordt niet aangegeven waar deze auto’s moeten parkeren. Gezien het feit dat de 
wethouder bij raadsbehandeling van het bestemmingsplan het De Vries Van 
Heijstplantsoen niet de gevraagde bescherming als park wilde geven, valt te 
vrezen dat een deel van het openbaar groen voor parkeren gebruikt zal gaan 
worden, dit ondanks de hier aanwezige ecologische zone.  

6.2.3. In 2004 is in overleg tussen gemeente en bewoners door de gemeente 
uitgesproken dat het gebouw De Tempel (rijksmonument) behouden zou blijven. 
Het bestemmingsplan maakt sloop echter mogelijk voor een massaal nieuwbouw 
appartementencomplex. Behoud van dit monumentale pand blijkt ondergeschikt 
aan de wensen voor grootschalige nieuwbouw op deze locatie. Wij zijn van 
mening dat onvoldoende rekening is gehouden met de status van rijksmonument,  
Beschermd Stadsgezicht en Cultuurhistorische Hoofdstructuur. de noodzaak voor 
sloop en nieuwbouw worden in het plan onvoldoende gemotiveerd.           

6.2.4. Het bestemmingsplan maakt sloop van de voormalige wiskundebibliotheek en 
nieuwbouw in de richting van de Schoemakerstraat mogelijk. Er ontstaat een 
“plein” op de geplande parkeergarage. Wij pleiten voor behoud van deze vleugel 
en realisatie van nieuwbouw die ruimte laat tussen nieuwbouw en bestaande 
bouw. Op deze wijze blijft de integriteit van het gebouw in zijn omgeving beter 
gewaarborgd. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een extra uitbouw 
van 15 meter hoog, hetgeen veel meer is dan de inmiddels gesloopte laagbouw 
die dit moet vervangen.  

6.3. Het plan voor Julianalaan 67 laat ruimte voor sloop van dit gebouw en voor 
nieuwbouw van appartementen, ondanks een nadrukkelijk verzoek van de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg om dit pand te behouden, en eerdere raadsuitspraken om 
behoud te onderzoeken en het feit dat sprake is van een beeldbepalend pand in een 
Beschermd Stadsgezicht. De nu gekozen formulering “Sloop kan niet als 
“vanzelfsprekend” worden beschouwd” biedt geen enkele garantie voor behoud. Zelfs 
de voorgenomen aanwijzing tot gemeentelijk monument waarvan in het concept 

 17 



 
   

ontwikkelingsplan TU Noord sprake was, is niet meer aan de orde. 

6.4. In de gemeenteraadsvergadering op 19 april 2007 verklaarde de verantwoordelijk 
wethouder zelfs dat gebruik van het gebouw Julianalaan 67 zonder sloop niet 
mogelijk zou zijn. Onderzoek zou dit hebben uitgewezen. Achteraf is door de TU Delft 
aangegeven dat een dergelijk onderzoek niet bestaat. 

6.5. Gelet ook op eerdere toezeggingen aan de raad en het advies van de RDMZ 
bepleiten wij behoud van het historische deel van het gebouw Julianalaan 67 en 
aanwijzing tot gemeentelijk monument (zoals eerder toegezegd in het concept 
Ontwikkelingsplan TU-Noord). De RDMZ merkt over dit onderdeel van het plan op: 
“Hoewel dit gebouw niet de status van rijksmonument heeft – en er derhalve meer 
mogelijkheden zijn voor het veranderen van dit pand ten opzichte van de andere 
gebouwen die wel rijksmonument zijn – maakt dit pand echter wel deel uit van het 
stedenbouwkundig ensemble. Dit stedenbouwkundig ensemble is dé karakteristiek 
van het beschermd stadsgezicht. Derhalve zou ik, zoals eerder ook aangegeven, 
bepleiten om dit pand in zijn uiterlijke verschijningsvorm te handhaven.” Naar onze 
mening moet dit advies vertaald worden als een oproep aan de gemeente om het 
pand de status van gemeentelijk monument te geven en om niet uit te gaan van 
sloop, maar van behoud mits voldaan kan worden aan een aantal voorwaarden. Dit 
laatste is ook al in 1995 het (vastgelegde) standpunt geweest van de raad, zonder 
echter dat hier tot nu toe harde consequenties aan zijn verbonden. Eerdere adviezen 
en standpunten hebben ten onrechte niet geleid tot de status van gemeentelijk 
monument. Mogelijkheden tot behoud zijn ten onrechte nooit onderzocht 

6.6. Het nieuwbouw appartementcomplex in de voormalige Botanische Tuin vormt een 
verdere aantasting van het beschermd stadsgezicht. Wij begrijpen niet hoe hiertoe 
zelfs via een art. 19 procedure kan worden besloten als wettelijke adviezen van 
Welstand en Monumentenzorg bij de raad niet bekend zijn of expliciet in de 
besluitvorming over deze bestemming meegewogen zijn. Een Botanische Tuin 
ingeklemd tussen twee reusachtige appartementencomplexen kan zeker geen 
volwaardig onderdeel meer uitmaken van een Beschermd Stadsgezicht. Wat wordt er 
dan beschermd, vragen wij ons af? Ook deze vraag is niet inhoudelijk beantwoord in 
de Nota Zienswijze. 

6.7. Wij missen bezonningsdiagrammen voor de genoemde bouwprojecten rondom de 
Botanische  Tuin; een goed oordeel over het effect van deze hoge bebouwing op de 
bezonning in de tuin, de belevingswaarde en de visueel-esthetische effecten 
ontbreekt ten onrechte. 

6.8. Eerdere open ruimtes (tussenleden) voor de nieuwbouw achter Geodesie blijken nu 
op de bestemmingsplankaart volledig opgevuld. Kanaalweg 2-4 wordt zo een massief 
en vol gebouwcomplex waar ook weer veel groen voor verdwijnt. Wij bepleiten dat 
deze ruimte groen en open blijft omdat het collegeprogramma uitgaat van behoud van 
groene ruimte bij nieuwbouwplannen. Dit bouwplan is daarmee strijdig. 

6.9. Het gebouw Gele scheikunde. 
Hierover merkt de Welstandscommissie op: “Het gebouw van ‘’gele scheikunde’’ aan 
de Julianalaan verdwijnt in de plannen, evenals het traditionalistische poortgebouw 
aan de Bernhardlaan. Zij zijn niet aangewezen als monument. Maar deze gebouwen 
uit de jaren ’40 (scheikunde) resp. begin jaren ’50 (poortgebouw) zijn wel essentieel 
als ‘’schakel’’ naar de in tijd daaropvolgende, grootschalige modernistische TU-wijk. 
De commissie pleit nadrukkelijk voor onderzoek om zoveel mogelijk van deze 
gevarieerde bebouwing aan de randen te laten staan en her te bestemmen.” Dit 
advies aan de gemeente dateert van 2004. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat 
Gele Scheikunde eerder in gebruik is genomen dan Rode scheikunde en dus eigenlijk 
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functioneel ouder is. In het bestemmingsplan is het niet duidelijk welke delen 
behouden blijven en op basis van welk (openbaar?) onderzoek. Tijdens de 
gezamenlijke presentatie van de gemeente Delft, de TU Delft en de 
projectontwikkelaars op 15 mei jl. bleek een informatiestand aanwezig waar al een 
keuze bleek te zijn gemaakt welke delen behouden worden en welke delen niet. Ons 
is geen onderzoek bekend dat hieraan ten grondslag ligt. Wij willen er op wijzen dat 
het entreedeel van het gebouw en de daarachter gelegen collegezaal met een uniek 
transparant dak, dat te verduisteren is, de enige in hun soort zijn in Nederland en 
ontworpen zijn door voormalig rijksbouwmeester Bremer. Voorts is het een van de 
weinige gebouwen die uit deze periode stamt als gevolg van de Tweede 
Wereldoorlog. Ten onrechte gaat het bestemmingsplan niet uit van behoud. 

6.10. Het bestemmingsplan biedt ruimte aan de bouw van zeven woningen aan de Maerten 
Trompstraat en waarmee beoogd is “de ruimtelijke structuur van de buurt af te ronden 
en het gebied een kwaliteitsimpuls te geven”. Wij benadrukken dat deze woningen in 
de plaats komen van het laatste stukje groen van de Zeeheldenbuurt en dat van een 
kwaliteitsimpuls geen sprake is, integendeel. Voor wat betreft het afronden van de 
stedenbouwkundige structuur zagen wij hier vele malen liever het behoud van de 
groenstrook, met waar nodig verbetering, dan een bakstenen gevel van bijna 13 
meter hoog. 

6.11. Ook groen is een essentieel onderdeel van een stedenbouwkundige structuur en aan 
een groenzone van enige betekenis ontbreekt het in de Zeeheldenbuurt als dit plan 
wordt goedgekeurd. De beoogde woningbouw sluit qua schaal, en daarmee bedoelen 
we de hoogte én de breedte van de woningen, in het geheel niet aan bij de 
omliggende woningen en zal om die reden verstorend werken op de huidige 
stedenbouwkundige kwaliteit van het gebied. Wij tekenen daarom bezwaar aan tegen 
het bestemmen van deze groenstrook aan de Maarten Trompstraat voor 
woningbouw.  

6.12. Ten behoeve van de 30 woningen die volgens dit bestemmingsplan gerealiseerd 
gaan worden op de locatie van de voormalige Maranathakerk aan de Charlotte de 
Bourbonstraat wordt voor parkeren de norm gehanteerd van 0,3 parkeerplaatsen per 
woning als ware het studentenwoningen. Deze woningen komen nergens voor op 
documentatie over studentenhuisvesting maar zijn altijd bedoeld als luxe 
appartementen. Een parkeernorm van 0,3 zou leiden tot de realisatie van veel te 
weinig parkeerplaatsen op het eigen terrein van de nieuwbouw en leiden tot 
ongewenste parkeeroverlast in de buurt. Ook dit zagen we graag veranderd in het 
bestemmingsplan. 

6.13. Oprichting van masten voor de tram van 12 meter hoogte vinden wij 
buitenproportioneel en besluitvorming hierover is pas aan de orde bij de procedure 
voor tramlijn 19. 

Samenvattend merken wij op dat het vastgestelde bestemmingsplan TU-Noord een 
ontoelaatbare verslechtering van de leefbaarheid van onze buurt tot gevolg heeft en dat het 
plan ernstig tekort schiet in het beschrijven van effecten en maatregelen om nadelige 
effecten beperkt te houden tot de wettelijk toegestane aard en omvang. De besluitvorming 
is daarbij onzorgvuldig en ten dele op onjuiste gronden gebaseerd geweest. 

Wij verzoeken u daarom goedkeuring te onthouden aan dit plan om daarmee te 
bewerkstelligen dat alsnog de noodzakelijke aanpassingen en maatregelen worden 
getroffen. Wij hebben eerder uitgebreid aangegeven welke maatregelen wij daarbij op het 
oog hebben. 
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De Belangenvereniging TU Noord behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in een 
volgende fase van de planprocedure nog andere bezwaren naar voren te brengen c.q. de 
gronden van de bezwaren nog nader aan te vullen. 

Hoogachtend, 

 
 

J.G. de Vries, voorzitter 

namens de Belangenvereniging TU Noord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat Belangenvereniging TU Noord 

Postbus 3259,  2601 DG  Delft. 
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