
Onderwerpen

• Procedure planvorming TU Noord 2007-nu
• Toelichting betekenis uitspraak Afdeling Bestuursrecht 

Raad van State (RvS) bestemmingsplan (b.p.) TU Noord
• Toelichting gevolgen uitspraak RvS:

– Structuurvisie + plan-m.e.r. Delft 2030
– Nieuwe bestemmingsplannen + project-m.e.r. Delft zuidoost
– Afzonderlijke bouwprojecten 



Procedure planvorming TU Noord (1)

• April 2007 vaststelling b.p. door gemeenteraad
• Dec. 2007 goedkeuring b.p. door GS Z-Holland
• Feb. 2008 beroep bij RvS door Belangenver.

TU Noord tegen goedkeuring b.p.
• April 2008 b.p. wordt van kracht, niet 

onherroepelijk
• April 2009 nieuw voorbereidingsbesluit

TU Noord i.v.m. “mogelijke vernietiging b.p.”



Procedure planvorming TU Noord (2)

• Mei 2009 uitspraak RvS:  alle nieuwe bestemmingen 
wonen (“Wonen 2”) en “Uitwerkingsplichtig” vernietigd

• Bestemmingsplan onherroepelijk, van belang voor o.a.
– aanleg tramlijn 19 (en overige verkeersbestemmingen)
– bedrijfsbestemmingen
– bestemmingsplanwijzigingen (voorschriften blijven geldig)

• Gronden vernietiging
– ten onrechte geen m.e.r.(beoordeling) gemaakt
– omvang mogelijke nieuwbouw onderschat (is ca. 2 x meer)
– onderzoek verkeer, lucht en geluid onzorgvuldig

• Alle kosten Belangenvereniging TU Noord vergoed







Voorbereidingsbesluit
TU Noord april 2009

Bedoeld om ongewenste 
ontwikkelingen tegen te gaan én 
plannen die in het nieuwe b.p. 
passen mogelijk te maken

Ontwikkelingsplangebied
TU Noord min Gele scheikunde



Procedure planvorming vervolg (1)

• m.e.r. nodig voor aaneengesloten gebied TU Noord, TU Midden,
TNO Zuidpolder en deel Schieoevers (meer dan 4.000 woningen)

• Nieuw b.p. kan sinds 1 juli 2008 (vanwege nieuwe Wro) alleen op 
basis van Structuurvisie (= globaal plan)

• Indien Structuurvisie basis is voor m.e.r.-plichtig project(en), dan 
Structuurvisie ook plan-m.e.r.-plichtig

• Dus: eerst Structuurvisie Delft 2030 + plan-m.e.r.
• Vaststelling Structuurvisie + plan-MER dec. 2009
• Start procedure nieuw(e) b.p.(en) + project-m.e.r. Delft zuidoost 

(indien besluit tot meer dan 4.000 woningen)
• Feb. 2011 vaststelling b.p.(en) + project-MER, evt. beroep 6-12 mnd
• 2012 nieuw b.p. onherroepelijk, evt. nog bouwvergunningprocedures



Procedure planvorming vervolg (2)

• Structuurvisie Delft 2030 + plan-MER nu ter inzage, 
zienswijze schriftelijk t/m 13 juli a.s. of mondeling tijdens 
inloopbijeenkomst 23-06, Lindenhof, 20.15-22.15 u

• Toetsing Commissie m.e.r.
• Motiveren gevolgen plan-m.e.r.-procedure/inspraak 

definitieve versie
• Bekendmaking, mededeling van de Structuurvisie 2030
• Evaluatie van de effecten na realisatie



Per alternatief 3 varianten omvang woningbouwprogramma tot 2030:
- Laag: 2.200 studentenwoningen
- Midden: 5.000 woningen waarvan 2.500 voor studenten
- Hoog: 8.000 woningen waarvan 3.200 voor studenten





Procedure planvorming vervolg (3)
Voorlopige reactie Structuurvisie door Belangenver. TU Noord: 
• Onjuiste woningaantallen in plan (het gaat om duizenden woningen

meer die B&W buiten de procedure wil houden, RvS-uitspraak maakt 
dit onmogelijk; RvS uitspraak niet meegenomen in onderzoek MER)

• MER stelt dat verkeer toch al (sterk) toeneemt, bouwplannen voegen 
daar weinig aan toe

• Conclusie dat alle bouwplannen aan milieunormen voldoen is onjuist
• Geen inzicht in effecten op gezondheid, leefbaarheid (aantal 

blootgestelden boven norm, hoeveelheid groen/inwoner)
• Groeiruimte in buurgemeentes niet onderzocht
• Heel veel informatie die er niet toe doet; informatie die er wel toe 

doet (aantal woningen/ha bijv.) ontbreekt
• Geen inspraak op inhoud MER
www.gemeentedelft.info uw inspraak telt plannen ter inzage

http://www.gemeentedelft.info/


Verwachte verkeersdrukte
(groen is acceptabel)



Knelpunten verkeerslawaai (2020)



Procedure planvorming vervolg (4)

B.p. St.Sebastiaansbrug nu ter inzage, zienswijze schriftelijk t/m 20 
juli a.s. of mondeling bij inloop 30-06, Barbarasteeg 2, 17.30-19:30 u



Gevolgen vernietiging deel b.p. TU Noord (1)

• Onherroepelijke bouwvergunning:
– Zuidplantsoen (Villa Academica fase 1, Fortis Vastgoed, gerealiseerd)
– De Vries van Heijstplantsoen 2 (buitenlandse studenten, DUWO)
– Mijnbouwplein 11 (studenten, DUWO, aannemer failliet)
– Charlotte de Bourbonstraat (OMA, schadeclaim gemeente)

• Nieuw bestemmingsplan nodig, vertraging 2-5 jaar:
– Kanaalweg 3 (DUWO, nieuw te maken postzegelbestemmingsplan)
– Kanaalhof/Mijnbouwhof (DUWO, bestemmingsplan hele gebied)
– Scheepmakerij (De Groene Groep)

• Bouwvergunning nodig, geen b.p. dus o.b.v. Bouwverordening Delft:
– Mijnbouwstraat 120 (Techniek Museum, pand gerenoveerd)



Zuidplantsoen (Belangenver. TU Noord heeft 
geen beroep ingesteld tegen bouwvergunning)



De Vries van Heijstplantsoen 2, bezwaar gemaakt (Belangenvereniging 
TU Noord in het gelijk gesteld), geen beroep tegen bouwvergunning







Mijnbouwplein 11 (DUWO), onherroepelijke 
bouwvergunning (geen beroep ingesteld), bouwer failliet 



C. de Bourbonstraat (OMA), beroep 
(m.n. parkeren) niet ontvankelijk (te laat)



Nieuwbouw (DUWO)

200 studenten in ca.
200 onzelfstandige 
eenheden (in 
groepen van 3 tot 5)

1700 m2

bedrijfsruimten 

International Student 
House 

Gebouwd parkeren 

Programmafase 

Oplevering: medio 
2011 na procedure 
postzegel-b.p.



Kanaalhof, met Mijnbouwhof één plan, jarenlange vertraging, 
vanwege invloed op Botanische Tuin haalbaarheid onzeker



Kanaalhof (voormalige 
proeftuin Botanische Tuin)



Mijnbouwstraat 120 (TUD), ontwikkelaar weg, 
verbouwd voor TUD + Techniekmuseum, optie 
wonen (gemengde bestemming) onzeker



Gevolgen vernietiging deel b.p. TU Noord (2)

• Realisatie onzeker, grotendeels geen b.p.
– Julianalaan 67 (Technische Botanie): herontwikkeling na 2012 na 

verlaten pand door TUD. RvS: eerst beter onderzoek naar 
gevolgen  bouw voor grondwaterstand, bezonning en ecologie

• Nieuw b.p. incl. uitwerking nodig voor:
– Julianalaan 136 (Gele Scheikunde): in b.p. TU Noord niet 

uitgewerkt (uitwerkingsplan ontbrak nog); herontwikkeling na 2012 
na vertrek TUD

– Julianalaan 132-134 (Rode Scheikunde): nu tijdelijk Bouwkunde 
(vergunning tot 2013) 

– Pauwmolencomplex e.a. plannen die geen deel uitmaken van b.p.



Rode Scheikunde, bezwaar tegen 
kapvergunning (ca. 100 bomen) vóór 
besluit tijdelijke huisvesting Bouwkunde 
(geen bezwaar gemaakt na positief 
overleg), toekomst onbekend



Julianalaan 67, ontwikkelaar Proper Stok weg, sloop en nieuw-
bouw onwaarschijnlijk, mogelijk bestemming bedrijfsdoeleinden 



Bomentuin in Botanische Tuin (locatie 
beoogde 3e vleugel flatgebouw)



Gele scheikundeterrein





Pauwmolen, buiten b.p. gehouden in 
2007 (wrs. vanwege luchtkwaliteit)



http://www.tunoord.nl http://tu-noord.blogspot.com

http://www.tunoord.nl/
http://tu-noord.blogspot.com/
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