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Reactie van de Belangenvereniging TU Noord en Stichting Commissie Natuur en Milieu op 
de reactie van verweerder, de raad van de gemeente Delft (“Delft”) van 28 november 2008 
op het StAB rapport / deskundigenbericht inzake het bestemmingsplan TU-Noord (de 
noordelijke Wippolder) van de gemeente Delft van 14 oktober 2008.  
 
 
 
Deel luchtkwaliteit en geluidshinder  
 
De reactie van de gemeente Delft op het deskundigenbericht bestemmingsplan TU Noord is op 
onderdelen onjuist c.q. onvolledig. Onderstaand is aangegeven waar dit het geval is. 
 
blz. 2 Geen invloed bestemmingsplan TU Noord op verkeer A13 

• In de modelberekeningen wordt er geen rekening mee gehouden dat een groot aantal 
(ca 6000) nieuwe woningen in en nabij het bestemmin gsplangebied van TU-noord 
kunnen worden gerealiseerd 

• Het onderzoeksrapport van KEMA, waar de gemeente aa n refereert, stelt vast dat de 
concentratie NO2 in 2010 wel  wordt overschreden in het onderzochte gebied, nl. 45,0 
mg/m3 op 40 m afstand van de wegrand. 

• In dit KEMA rapport wordt gerekend met 2% groei van  het autoverkeer. Dit is de 
dubbele hoeveelheid waarmee in het StAB rapport wor dt uitgegaan op voorspraak van 
dezelfde gemeente Delft 

 
De A13 maakt deel uit van het bestemmingsplangebied TU Noord dat deel uitmaakt van de wijk 
Wippolder waar in een aaneengesloten gebied ca. 6000 woningen worden gerealiseerd. De 
verkeersproductie van deze woningen wordt deels afgewikkeld via de A13. In de modelberekeningen 
is hier geen rekening mee gehouden omdat de gemeente aangeeft dat dit hoge aantal woningen pas 
zeer recent is gepland. De gemeente Delft heeft geen cijfers getoond waaruit blijkt dat realisatie van 
het bouwprogramma geen invloed heeft op het verkeer op de A13. 
“Het wegvak in het onderzoek luchtkwaliteit dat op de kleinste afstand van de A13 is gelegen is de 
Oostpoortweg” stelt de gemeente. Dit is onjuist. De A13 zelf maakt deel uit van het 
bestemmingsplangebied, de Delfgauwseweg kruist de A13 onderlangs. De afstand tot de A13 is daar 
0 meter. Dit wegvak is ten onrechte buiten beschouwing gelaten in het luchtkwaliteitsonderzoek. Op 
dit punt is een woontoren voorzien (project Pauwmolen). 
 
De gemeente refereert aan onderzoek van KEMA (kenmerk 30630032 060608). Wat opvalt in dit 
onderzoek is het gegeven dat gerekend wordt met 2% autonome verkeersgroei (blz. 7, 3.1). Dit is 
opmerkelijk, omdat de StAB met de helft rekent op basis van informatie van de gemeente Delft. Verder 
valt in het onderzoeksrapport te lezen dat de concentratie NO2 in 2010 wel wordt overschreden in het 
onderzochte gebied: 45,0 mg/m3 op 40 m afstand van de wegrand (blz. 17, 6.2). 
 
blz. 3 Uitstoot scheepvaart ontbreekt 

• De bijdrage van de scheepvaart is bij het Oostplein  2 tot 3 maal die van de hoeveelheid 
zwaar verkeer 

• Het onderzoek van Witteveen en Bos toont aan dat de  uitkomsten van het RBOI 
onderzoek met ten minste 10% opgehoogd dienen te wo rden. 

 
De gemeente Delft stelt in reactie dat alleen op korte afstanden sprake zal zijn van relevante bijdragen 
door het scheepvaartverkeer. Ook stelt de gemeente dat sprake is van lage scheepvaartintensiteiten. 
Uit het onderzoek van Witteveen + Bos in opdracht van gemeente Delft blijkt echter dat op een 
afstand van 21,5-23 meter de bijdrage NO2 4 mg/m3 en die van PM10 3-4 mg/m3 extra bedragen. De 
emissie van de scheepvaart op de Schie komt volgens het onderzoek overeen met die van 328-723 
(voor PM10 resp. NOx) zware voertuigen (stagnerend verkeer) per dag. Het Oostplein verwerkt 326 
zware voertuigen per dag. De bijdrage van de scheepvaart is dus op dit punt 2-3 maal die van de 
hoeveelheid zwaar verkeer.De woningen op het zwaarbelaste punt Kanaalweg-Oostplein liggen op 18 
m van de Schie en 5 m van de doorgaande rijbaan. Het onderzoek toont hiermee aan dat de 
uitkomsten van het RBOI onderzoek met ten minste 10% opgehoogd dienen te worden. Voor het 
wegvak Oostpoortweg-Oostplein ontbreken zowel correcte berekeningen voor de invloed van de A13 
als die van de scheepvaart. 
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De conclusie van dit alles is dat het luchtonderzoe k ten behoeve van het bestemmingsplan TU 
Noord onvolledig is . In eerder onderzoek van KEMA waar de gemeente aan r efereert zijn 
verwachte overschrijdingen voor NO2 berekend voor 2 010. Indien gerekend wordt met de 2% 
autonome groei waar KEMA van uitgaat, leidt uitvoer ing van het bestemmingsplan TU Noord, 
in samenhang met aangrenzende bouwplannen, wel tot een verdere verslechtering van de 
concentratie NO2 boven de norm. 
 
blz. 4 Geluidhinder 

• Het RBOI onderzoek stelt dat het nieuw geplande woo ngebouw Kanaalhof abusievelijk 
niet is onderzocht omdat o.b.v. de geluidkaart de b elasting minder dan 50 dBA zou zijn. 
Uit de betreffende geluidkaarten blijkt dit echter aantoonbaar onjuist: de >50 dB 
contour ligt over alle vrijwel alle gevels. 

• De conclusie van het RBOI rapport is, in tegenstell ing tot de interpretatie door de 
gemeente, dat niet wordt voldaan aan de voorkeursgr enswaarde, dat maatregelen er 
niet in voorzien dat alsnog hieraan voldaan kan wor den en dat geen Hogere waarden 
door GS zijn vastgesteld voor de bedoelde planonder delen. Het bestreden besluit biedt 
hiermee geen basis voor realisatie van deze bestemm ingen. 

 
In reactie stelt de gemeente Delft dat de geluidbelasting aan de gevel ten gevolge van het plan TU 
Noord onder de grenswaarde ligt van 50 dB(A) en dat het gebouw (Kanaalhof) dus kan worden 
gerealiseerd. Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage aanvullend akoestisch onderzoek RBOI. 
Afgezien van het feit dat hier sprake is van geheel nieuw onderzoek dat geen rol heeft gespeeld bij de 
besluitvorming over het bestemmingsplan (en dit dus buiten beschouwing dient te blijven: Uitspraak 
Raad van State op 13-06-2007, nr. 200601433/1), toont het RBOI onderzoek juist het tegendeel van 
de gevolgtrekking door de gemeente. Het RBOI onderzoek stelt (blz. 1) dat het nieuw geplande 
woongebouw Kanaalhof abusievelijk niet is meegenomen omdat uit de gemeentelijke geluidkaart zou 
blijken dat de gevelbelastingen beneden de voorkeursgrenswaarden zouden liggen. Uit de betreffende 
geluidkaarten blijkt dit echter aantoonbaar onjuist: de >50 dB contour ligt over alle vrijwel alle gevels. 
 
Uit de door RBOI gemaakte berekeningen blijkt dat realisatie van het gebouw Mijnbouwhof niet 
mogelijk is tenzij het gebouw wordt uitgevoerd met een dove gevel. De gevelbelasting ligt hier op 62 
dB(A) (blz.3). Ook dient een meer dan 2 meter hoog scherm op de Sint Sebastiaansbrug te worden 
geplaatst. Het bestemmingsplan, noch het recente plan voor de reconstructie van de 
Sebastiaansbrug, voorzien hier echter niet in. Er is hier geen besluit in het kader van de Wet op de 
Geluidhinder genomen.  
 
Ook het geplande gebouw Kanaalhof voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde. Het RBOI rapport 
concludeert op blz. 6 in feite dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden om het plan te realiseren: de 
voorkeursgrenswaarde is overschreden en er is geen Hogere waarde door GS vastgesteld. 
 
De gevelbelasting op het gebouw Kanaalhof bedraagt 59 dB(A) (blz. 11). Maatregelen om de 
geluidbelasting terug te dringen zijn niet mogelijk of doelmatig. Opgemerkt wordt nog dat een 
maximum snelheid van 15 km/u waar mee gerekend is niet in het plan is geborgd noch is een 
verkeersbeluit hierover genomen.  
 
De conclusie van het RBOI rapport is, anders dan de  gemeente hierin leest, dat niet wordt 
voldaan aan de voorkeursgrenswaarde, dat maatregele n er niet in voorzien dat alsnog hieraan 
voldaan kan worden en dat geen Hogere waarden door GS zijn vastgesteld voor de bedoelde 
planonderdelen. Het bestreden besluit biedt hiermee  geen basis voor realisatie van deze 
bestemmingen. 
 
 
 
Tramlijn 19 
In de voortgangsrapportage over tramlijn 19 wordt gesproken over in dienst stelling van het Delftse 
deel van het traject van op z'n vroegst eind 2012. Wonderlijk is overigens dat de 
voortgangsrapportage al van oktober 2008 is en nu pas wordt vrijgegeven. De Voortgangsrapportage  
vermeldt: “In het Delftse tracé is sprake van een aantal forse technische en planningstechnische 
knelpunten die nog dienen te worden opgelost”.(p4). Het gaat hierbij om o.a. onduidelijkheid  “óf en zo 
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ja hóe de exploitatie van de bestaande lijn 1 en de toekomstige lijn 19 tijdens de bouw van de 
spoortunnel kan worden uitgevoerd.”  Daarnaast maakt men zich ernstig zorgen over de 
electromagnetische (EMC) invloeden van de tram op de zeer gevoelige experimentele opstellingen 
van de TU. De TU Delft ontwerpt momenteel een systeem om dit te kunnen beheersen. Maar of dit zal 
voldoen is niet duidelijk: het is een innovatief systeem dat nog nergens ter wereld in de praktijk werd 
toegepast. Aldus de Voortgangsrapportage (p5) zie bijlage 4.  
Gezien al deze onzekerheden kan ook bij de haalbaarheid van het jaar 2012 voor het tramtracé 
Station Delft – TU de nodige vraagtekens worden gesteld. De tram kan waarschijnlijk niet rijden tijdens 
de bouw van de nieuwe spoortunnel waarvan de start van de bouw overigens al weer met een half 
jaar is uitgesteld naar juni 2009. Eenieder met enig gevoel voor risico management in grote 
infrastructurele projecten weet, dat de duur van de bouw zeer waarschijnlijk langer zal zijn. Denk 
alleen maar aan vergelijkbare tunnelprojecten zoals de tramtunnel in Den Haag en Noord-Zuid lijn in 
Amsterdam. 
De nu afgegeven in dienst stelling van tramlijn 19 is inmiddels tenminste 5 jaar later dan oorspronkelijk 
gepland. In alle verkeersprognoses en luchtkwaliteitberekeningen, die de gemeente heeft laten 
uitvoeren is steeds uitgegaan van 2007.  
 
Tezamen met onze aanvullende gegevens over invloed A13 en scheepvaart blijkt hieruit dat de 
gemeentelijke prognose dat de luchtkwaliteit verbet ert niet terecht is. 
 
Deel m.e.r.(beoordelings)plicht  
 
blz. 4+5 Voorzienbaarheid ontwikkelingen in het bes temmingsplangebied ten tijde van 
vaststelling bestemmingsplan 

• Het door de Belangenvereniging samengestelde overzi cht laat zien dat er ten tijde van 
het vaststellen van het bestemmingsplan TU-Noord (1 9 april 2007) aantoonbaar meer 
dan 4.000 woningen gerealiseerd konden worden in he t bestemmingsplangebied TU 
Noord 

• Delft  bestrijdt in haar reactie niet  het standpunt van de StAB dat het argument van 
onvoorzienbaarheid van projecten “thans bovendien i n feite ontkracht is en in ieder 
geval achterhaald als gevolg van de recente besliss ing van de raad om toch 
m.e.r.beoordeling uit te voeren.”   

 
Delft stelt dat uitgegaan moet worden van voorzienbaarheid ten tijde van goedkeuring raad en niet van 
goedkeuring GS. De gemeente Delft verwijst naar Pieters, jurisprudentie 2004 p71 en 73, dat inhoudt 
dat Besluit m.e.r. 1994 niet verplicht om meer te doen dan wat mogelijk is. Wat hier ook van zij, ten 
tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad stelt de StAB-adviseur dat 
‘niet staande kan worden gehouden dat er tijde van de vaststelling van  voorliggend plan (in april 
2007) nog helemaal niets bekend was – of kon zijn – over mogelijke locaties en bijbehorende  
woningcapaciteiten in de delen van de TU-wijk en het oostelijke Schieoevergebied ten zuiden van het 
gebied van het voorliggende plan’ (zie pagina 36, tweede alinea StAB-rapport) 
 
Appellanten hebben Delft van begin af aan aangegeven onvoldoende inzichtelijk te maken wat het 
bestemmingsplan TU-Noord mogelijk maakt aan woningbouw. De in de Toelichting gegeven aantallen 
van 1.550 woningen waren gebaseerd op vage ramingen. Pas met de door DHV geschreven 
Aanmeldingsnotitie ten behoeve van het voorontwerp bestemmingsplan TU-Midden werd inzichtelijk 
gemaakt hoeveel nieuwe woningbouw het bestemmingsplan TU-Noord mogelijk maakt. Dit onderzoek 
had echter al moeten plaatsvinden ten tijde van het voorontwerp van het bestemmingsplan TU-Noord. 
Het gaat er dus niet om dat Delft de nu bekende woningbouwaantallen niet had kunnen voorzien, 
maar dat Delft het daartoe benodigde onderzoek achterwege heeft gelaten.  
Wij zijn met Delft van mening dat er ten behoeve van een m.e.r.(beoordelings)plicht onderzocht moet 
worden hoeveel woningen er ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan door de 
gemeenteraad op 17 april 2007 op basis van het bestemmingsplan maximaal kunnen dan wel mogen 
worden gerealiseerd. Wij hebben in dit verband op 10 september 2008 een aanvullend overzicht 
gepresenteerd dat uitgaat van de cijfermatige onderbouwing van de Aanmeldingsnotitie waarbij 
consequent uitgegaan van de situatie op 19 april 2007 (StABrapport bijlage F9 tabel 2e bijlage). Dit 
overzicht laat zien dat er ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan TU-Noord (19 april 
2007) aantoonbaar meer dan 4.000 woningen gerealiseerd konden worden in het 
bestemmingsplangebied TU Noord. Op dat moment waren nog weinig bouwplannen bekend en moet 
worden uitgegaan van het aantal woningen op basis van de gegeven vierkante meters. Appellanten 
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zijn van mening dat bij het bepalen van de m.e.r. (beoordelings)plicht uitgegaan dient te worden van 
de maximale gebruiksmogelijkheden die het plan biedt. Dit geldt zeker voor een gebied betreft waar 
veel studentenwoningen gerealiseerd kunnen worden. Gezien de recente ontwikkelingen op de 
koopwoningmarkt is het goed denkbaar dat bouwplannen waar oorspronkelijk koopwoningen waren 
voorzien deze in de toekomst omgezet kunnen worden naar studentenwoningen.  
 
Ondanks haar argument van de voorzienbaarheid heeft Delft de StAB aanvullende gegevens 
voorgelegd over de bouwplannen (bijlage F4 van het StABrapport). In dit aanvullend overzicht wordt 
het aantal van 2.542 woningen, volgens appellanten ten onrechte, gecorrigeerd met een factor 0,5 
voor studentenwoningen. Opmerkelijk is dat, met medeneming van deze correctie, het totaal aantal 
woningen uitkomt op 1.983, slechts 17 woningen onder de drempelwaarde voor een 
m.e.r.beoordelingsplicht. Nog opmerkelijker is echter dat in genoemd aanvullend overzicht van de 
gemeente er drie projecten ontbreken, namelijk: 

Maerten Trompstraat:    7 woningen 
Scheepmakerij:  13 woningen1 
Pauwmolen:  194 woningen2 

Alleen al met bijtelling van de eerste twee komt men weer boven de drempelwaarde van 2.000 uit.  
 
Voorzienbare ontwikkelingen in aangrenzende gebiede n ten tijde van vaststelling 
bestemmingsplan 

• Een week voor de vaststelling van het bestemmingspl an TU-Noord door GS kwam de 
gemeente Delft met aanvragen van BSLsubsidies voor 916 studentenwoningen (1-, 2- 
en 3-kamerwoningen) in TU-Midden en een maand later  werd het voorbereidingsbesluit 
bestemmingsplan TNO-Zuidpolder  vastgesteld (14 jan uari 2008), volgens de 
Aanmeldingsnotitie goed voor 850 woningen. 

• In de Woonvisie 2008-2020, in publieke discussie ge bracht voor de vaststelling van het 
bestemmingsplan TU-Noord (nl. in mei-juni 2007) wor den zeker 1000 extra 
studentenwoningen in TU-midden, TU-noord en Schieoe vers voorzien en nog eens 
1250 woningen voor starters en jongeren onder 35 ja ar. Dit beleid is uitgewerkt in het 
ontwerpbestemmingsplan TU-Midden dat voorziet in 95 0 woningen meer dan gemeld in 
de Aanmeldingsnotitie.  

• In het Delfts Ontwikkelingsprogramma DOP2 Stedelijke vernieuwing 2005-2015, dat in 
2004 tot stand kwam - dus tijdens de voorontwerpfas e van het bestemmingsplan TU-
noord - en aan de provincie Zuid-Holland is aangebo den ter verkrijging van de 
subsidies uit het Investeringsbudget Stedelijke Ver nieuwing zijn al 700 
studentenwoningen voorzien in TU-Midden, en worden woningbouwplannen voor TNO-
Zuidpolder en het noordelijk deel van de Schie-oeve rs aangekondigd. 

 
Dit onderwerp verwijst naar de brief van Pasveer (namens B&W) aan de Raad van State, d.d. 16 
september 2008, waarin gesteld wordt dat dr Jesse in haar Second Opinion de halvering van 
studentenwoningen weliswaar afwijst, maar niet is ingegaan op de vraag of ten tijde van het 
vaststellen van het bestemmingsplan TU-Noord redenen waren om woningbouwontwikkelingen in 
aangrenzende gebieden mee te nemen. Delft stelt dat er nog geen sprake was van ontwikkelingen in 
aangrenzende gebieden om rekening mee te houden. 
 
Appellanten bestrijden deze stellingname. Er waren wel degelijk ontwikkelingen gaande in 
aangrenzende gebieden. Subsidiebesluiten, beleidsnota’s en bestemmingsplannen worden in 
opdracht van het College door haar ambtenaren voorbereid. Voorbereiding en besluitvorming nemen 
doorgaans vele maanden zo niet jaren in beslag. Appelanten vinden het daarom zo opmerkelijk dat 
veel besluiten aangaande bouwplannen in het gebied rondom TU-Noord zijn genomen zeer spoedig 
na de vaststelling van het bestemmingsplan door Provinciale Staten op 18 december 2007, slechts 
acht maanden na de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad. Deze besluiten betreffen: 
 
                                                      
1 Anders dan Delft suggereert is de bouwlocatie Vliegenthart (Scheepmakerij) niet vervallen. Alleen als realisatie niet mogelijk 
én onwaarschijnlijk is mogen zulke projecten weg gelaten worden uit de telling. 
2 Delft merkt op dat voor het project Pauwmolen geen concreet bouwplan bestaat. Dat is niet juist. De raad heeft de 
Ontwikkelingsvisie Pauwmolen vastgesteld, het voorontwerp bestemmingsplan TU Noord bevatte het plan, maar omdat 
luchtkwaliteit in 2005/2006 een groot risico was is het project buiten het bestemmingsplan gehouden om achteraf via een 
bestemmingsplanwijziging te realiseren. Er ligt een uitgewerkt plan voor 233 woningen inclusief planning van Variant Vastgoed 
Ontwikkeling, bouwer is KOW groep BV. Dit plan is bij de raad ook zeker bekend. Het bouwplan is nog immer actueel. Het staat 
op de lijst Lange Termijnplanning van de raadscommissie Ruimte en Verkeer voor het 1e kwartaal van 2009 (zie bijlage 1) 
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- een reeks van projecten die ten behoeve van BSLsubsidies genoemd worden in de lijst niet te 
bespreken stukken van het College van 11 december 2007. We beperken ons tot de delen 
van de Wippolder die buiten TU-Noord zijn gelegen: 
+ Balthasar van der Polweg: 120 plus 260 wooneenheden 
+ Leeghwaterstraat: 54 plus 215 wooneenheden 
+ Rotterdamseweg 139: 65 plus 202 wooneenheden 
Dit zijn in totaal alleen al 916 studentenwoningen in het gebied TU-Midden. Aanvraag van 
deze subsidies impliceert, dat de gemeente wil (laten) bouwen. 

- het voorbereidingsbesluit bestemmingsplan TNO-Zuidpolder op 14 januari 2008: goed voor 
850 woningen volgens de Aanmeldingsnotitie 

- De Woonvisie 2008 – 2020: behandeld in de raad op 21 februari 2008: zeker 1000 extra 
studentenwoningen in TU-Midden ten opzichte van het convenant studentenhuisvesting 2006 
en 1250 woningen bouwen voor de doelgroep jonge starters en jongeren tot 35 jaar die klaar 
zijn met opleiding en die woon-werk combinaties ambiëren. De meest voor de hand liggende 
locaties voor experimentele woningbouw voor deze doelgroep worden voorzien in de 
gebieden het TU Noord, TU Midden en de Schieoevers. De publieke discussie over diverse 
deelaspecten van de concept-woonvisie werd al in mei en juni 2007 gevoerd en met een 
slotbijeenkomst op 7 juli 2007 afgerond. 

- Aansluitend op voorgaande: het ontwerpbestemmingsplan TU-Midden dat in april 2008 ter 
inzage werd vrijgegeven, rekent 950 nieuwe woningen meer voor haar plangebied dan het 
aantal dat werd voorgelegd in de Aanmeldingsnotie (zie ook StAB bijlage F3, p2/3) 

- De meeste bouwplannen in en rondom het plangebied TU-Noord pas in 2008 vergund of 
aangevraagd; ook hiermee is gewacht op vaststelling van het bestemmingsplan door GS. 

Alles bij elkaar opgeteld betreft de voorzienbaarhe id van ontwikkelingen in gebieden die 
grenzen aan het plangebied TU-Noord tenminste 916 +  850 = 1766 woningen plus nog de extra 
950 woningen uit het ontwerpbestemmingsplan TU-Midd en in totaal 2716 woningen.  
Tellen we deze op bij de ruim 4000 woningen, die he t bestemmingsplan TU-Noord mogelijk 
maakt, dan komen we tot ruim 6700 woningen in de Wi ppolder, een aaneengesloten 
samenhangend gebied omsloten door A13, kanaal en Kr uithuisweg, waar het gebied TU-Noord 
onderdeel van vormt. 
 
Dat voor al deze plannen een veel langere voorbereidingstijd geldt en er daarom voldoende redenen 
waren om ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan TU-Noord de woningbouw-
ontwikkelingen in aangrenzende gebieden mee te nemen blijkt eveneens uit het Delfts 
Ontwikkelingsprogramma DOP2 Stedelijke vernieuwing 2005-2015 dat in 2004 tot stand kwam en aan 
de provincie Zuid-Holland is aangeboden ter verkrijging van de subsidies uit het Investeringsbudget 
Stedelijke Vernieuwing. Onder paragraaf 5.7 Gebiedsgericht programma TU-gebied en Schie-oevers 
worden de volgende woningbouwprojecten en -plannen beschreven in het kader van ISV2 (zie ook 
bijlage 2): 

- TU-midden en: 700  1-,2- en 3-kamer studenteneenheden (916 in bovenstaande overzicht); 
- TNO-gebied: krijgt in de toekomst een woonfunctie, aangevuld met bedrijven (TNO) en 

voorzieningen (850 woningen in bovenstaande overzicht); 
- noordelijk deel Schie-oevers: bij vertrek bedrijven wordt hier een woongebiedje voorzien (deel 

van de woon-werk woningen uit bovenstaand overzicht). 
 
 
Deel Openbaar groen en ecologie  
 
Appelanten stemmen in met de conclusie van de StAB (blz 44) waarin wordt vastgesteld dat het 
plangebied beschikt over relatief weinig openbaar groen, dat het plan voorziet in bebouwing van een 
deel (kerngebied) van de gemeentelijke ecologische hoofdstructuur, en dat niet is gebleken dat hierbij 
het compensatiebeginsel conform het Ecologieplan is gevolgd. In het plan lijkt ook een andere status 
aan het Ecologieplan te worden toegekend dan in dat plan zelf is gedaan. 
 
Delft geeft in een uitgebreide reactie hierop aan dat 

1. er geen sprake is van aantasting groen, maar er zelfs meer groen terug komt 
2. het groen een kwaliteitsimpuls krijgt 
3. het bestemmingsplan het ecologieplan en de ecologische structuur versterkt 
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4. beperkte vermindering van het groen niet strijdig zijn met het ecologieplan omdat er wel een 
rechtvaardiging is voor verdichting: het zou anders leiden tot grotere verkeersstromen elders 
en minder groen elders, zoals het Delftse Hout….. 

 
Reactie op 1 dat er geen sprake is van aantasting groen, maar er zelfs meer groen terugkomt 

• Delft berekent, door bestaand groen dat niet “plano logische beschermd” is niet als 
groen aan te merken, een toename van het wijkgroen in het bestemmingsplan van ca 20 
ha naar ca 22 ha. Maar zelfs als die rekenwijze acc eptabel zou zijn, dan gaat het voorbij 
aan het feit dat het aantal huishoudens in het best emmingsplangebied met ca 40% 
toeneemt en dat voortvloeiend uit de principes van de Nota Ruimte, het wijkgroen met 
7,7 ha zou moeten toenemen om gelijke tred te houde n met de toename van het aantal 
huishoudens. Die toename van het aantal huishoudens  met 40% werd door Delft niet 
bestreden. 

• Het planologisch niet beschermde (waarbij zij aange tekend dat de bestemming dan wel 
niet expliciet groen was, maar ook bebouwing niet t oeliet), maar wel degelijk bestaande 
groen is in de meeste gevallen al decennia aanwezig  en van oorsprong in eigendom en 
beheer van onderwijsorganisaties die overheidsorgan isaties kunnen worden 
aangemerkt. Deze groene terreinen waren bovendien t oegankelijk. 

• Dat deze organisaties intussen gedeeltelijk op afst and staan van de publieke overheid 
en bij de transformatie van het vastgoed en de gron den een zo hoog mogelijke 
opbrengst wilden realiseren, is weliswaar begrijpel ijk, maar ontslaat de gemeente niet 
van de plicht om hierbij op het eigen Ecologieplan in acht te nemen en in omvang en 
kwaliteit adequate groenvoorzieningen voor de huidi ge en toekomstige bewoners te 
reserveren. De transformaties in het TU-Noordgebied  boden de gemeente Delft als 
ordenaar van ruimte bij uitstek goede kansen om een  goede balans tussen groen en 
bebouwing te bereiken. 

• Delft maakt de vermindering van het groen per huish ouden in TU-Noord schijnbaar 
acceptabel door de vermindering in TU-Noord om te s laan over heel Delft. STAB volgt 
de gemeente in deze redenering. Appelanten zijn ech ter van mening dat met deze 
redenering weliswaar het Delftse gemiddelde er "maa r" een paar m2 kleiner van wordt, 
maar niet erkend wordt het groenverlies voor TU-Noo rd vele malen groter is. 

• Niet planologisch bestemd groen, waarvan de bewoner s voor recreatie, rust en 
natuurbeleving al decennialang gebruik maken, behoo rt uiteraard wél een rol te spelen 
bij het wijzigen van bestemmingen en niet onverschi llig terzijde geschoven te worden. 
De daadwerkelijk aanwezige groene ruimte bepaalt nu  eenmaal mede de bestaande 
kwaliteit van het woongebied, en die behoort bij wi jzigingen van het bestemmingsplan 
zwaar te wegen 

• In recente ontwerpbeleidsplannen van de gemeente, n l. die voor de gemeentelijke 
structuurvisie en voor het gemeentelijk duurzaamhei dsbeleid wordt een veel 
ambitieuzer groenbeleid van Delft in vooruitzicht g esteld dan in het bestemmingsplan 
TU-Noord tot uitdrukking komt. Het gemeentebeleid m aakt daardoor een inconsistente 
indruk.  

 
Balans bebouwing en groen 
Om, zoals de algemene ambitie van het Ecologieplan 2004-2015 van de gemeente luidt, een goede 
balans te bereiken tussen bebouwing en natuur, had de gemeente in overleg met de betrokken 
projectontwikkelaars extra ruimte voor stedelijk groen moeten reserveren die zich verhoudt tot de 
toename van het aantal huishoudens in het bestemmingsplangebied. Op grond van de toename van 
het aantal huishoudens in het plangebied van 40% (ca. 2200) zou bij gelijkblijvende hoeveelheid 
groen per huishouden de toename openbaar groen 7,7 hectare moeten zijn. Door deze ruimtelijke 
reservering niet te doen, vermindert het wijkgroen van ca 35 m2 naar ca 25 m2 per huishouden - 
hetgeen voor een wijk met een “groene setting” (tekst toelichting bestemmingsplan) en het ook door 
StAB vastgestelde “relatief weinige groen”, wel heel wonderlijk is.  
De StAB maakt de vermindering van het groen per huishouden schijnbaar acceptabel door de 
vermindering in TU-Noord om te slaan over heel Delft. Het Delftse gemiddelde wordt er immers “maar” 
een paar m2 kleiner van. 
Voor de bewoners van TU-Noord is deze benadering natuurlijk niet redelijk. Het ontbreekt er maar aan 
dat het over heel Haaglanden wordt omgeslagen. 
Bovendien concentreert de negatieve beoordeling van het gemeentelijke verweer door de StAB zich te 
eenzijdig op de consequenties van het Ecologieplan. Die negatieve beoordeling door StAB delen 
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appellanten weliswaar volledig, maar zij vestigen er de aandacht op dat het stedelijk groen (en water) 
niet alleen betekenis voor de stedelijke ecologie, maar ook als gebruiksgroen, recreatie, 
speelmogelijkheden en ruimtelijke kwaliteit. Het toenemend tekort aan groen voor de huishoudens van 
TU-Noord van 7,7 ha dienst dus in TU-Noord gevonden te worden. 
 
Ondoorzichtige en oncontroleerbare wijze van berekening in kaartjes 
Met verwarrende beschouwingen betreffende het tot nu toe niet-bestemde, maar feitelijk wel 
aanwezige en toegankelijke groen wordt door Delft een toename van het groen “geconstrueerd” van 
ongeveer 2 hectare. Aan de ene kant wordt het al bestaande groen onderschat, terwijl er bovendien 
enkele groenverliezen worden weggemoffeld. Getallen van oppervlakten zijn totaal oncontroleerbaar. 
Verrassend is de groentoename van Koningsveld (bjilage 19) waar onder voorgaande planologische 
regelingen geen groen zou zijn. Op dat gebied staan al jaren nieuwe huizen die zonder planologische 
grondslag niet gebouwd hadden kunnen worden. In dit geval betreft het een gebied dat deel uitmaakte 
van het uitbreidingsplan "Industrieterrein Schieoevers en waar voor en voorbereidingsbesluit is 
vastgesteld en op grond van artikel 19, lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bouwplan is 
goedgekeurd. (zie ook bijlage 3) 
Verder is het geheel onduidelijk waar in de Zeeheldenbuurt groen is toegevoegd volgens het 
bestemmingsplan TU-Noord.  Dit is niet gespecificeerd in de bijlage en geheel oncontroleerbaar. Het 
lijkt alsof het huidige speelveldje op Gele Scheikunde wel wordt meegerekend onder de oude 
planologische regelingen en het onlangs verdwenen groen van het Mondriaanterrein aan de Maerten 
Trompstraat niet. Iedere bewoner van de Zeeheldenbuurt zal u alleen maar kunnen vertellen dat er 
groen verdwenen is in dit deel van de wijk.  

 
Definitie groen 
Niet planologisch bestemd groen, waarvan de bewoners voor recreatie, rust en natuurbeleving al 
decennialang gebruik maken, behoort uiteraard wél een rol te spelen bij het wijzigen van 
bestemmingen en niet onverschillig terzijde geschoven te worden. De daadwerkelijk aanwezige 
groene ruimte bepaalt nu eenmaal mede de bestaande kwaliteit van het woongebied, en die behoort 
bij wijzigingen van het bestemmingsplan zwaar te wegen. Het geeft geen pas zulke groene terreinen 
een bouwbestemming te geven zonder de balans tussen groen en bebouwing te bewaken. Dit geldt 
met name voor de voormalige proeftuinen, die niet alleen onderdeel zijn van de ecologische zone, 
maar waar deze bouwbestemming zelfs nieuw is omdat er een vigerend bestemmingsplan ontbrak. 
Groene terreinen aan de Maerten Trompstraat (een voormalig schoolplein) en Julianalaan hadden dan 
wel geen groene bestemming in de oude bestemmingsplannen, maar waren (en zijn nog steeds) wel 
in handen van onderwijsinstellingen die als overheidsorganisaties kunnen worden beschouwd. Dat 
verleent die terreinen een openbaar karakter. 
 
Recente beleidsplannen gemeente Delft 
Zoeken we bovendien naar aansluiting van de ontwikkeling in het TU-Noordgebied met het recentelijk 
geformuleerde gemeentelijke groenbeleid in de “Houtskoolschets” (als voorontwerp voor de in 2009 
vast te stellen gemeentelijke structuurvisie) en het concept Duurzaamheidsplan (eveneens in 2009 
vast te stellen), dan is er ook daar een grote kloof tussen de gemeentelijke ambities en de in TU-
Noord neergedwarrelde plannen. Deze toekomstplannen houden o.i. een verwerping in van de inhoud 
van het bestemmingsplan TU-Noord. 

- Houtskoolschets (sept. 2008) (p. 10): Voor de leefbaarheid van Delft is een robuuste en 
continue groenstructuur van essentieel belang. De dragerstructuur groen en water verbindt 
het stedelijk groen met de groenstructuur rondom Delft. De regioparken dringen als ‘groene 
vingers’ de stad in. Groene recreatieve routes verbinden woongebieden met de stadsparken 
en het landschap. De basis van de groenblauwe drager wordt gevormd door de ecologische 
hoofdstructuur, inclusief de waterstructuur als een duurzaam watersysteem met goede 
waterkwaliteit en voldoende bergend vermogen 

- Duurzaamheidsplan (dec 2008) (pp. 13-14, Toekomstbeeld Duurzaam Delft in 2030). In 2030 
is Delft een groene oase tussen de steden Rotterdam en Den Haag, waar mensen uit alle 
bevolkingsgroepen en inkomensklassen graag wonen en werken. (…) De veiligheid op straat 
is in alle opzichten toegenomen. Kinderen spelen weer op straat, er zijn veel natuurlijke 
speelomgevingen gecreëerd.  

 
Reactie op 2: het groen krijgt een kwaliteitsimpuls 

• De bouwplannen in en nabij de Botanische Tuin vorme n geen kwaliteitsimpuls, maar 
een bedreiging voor de tuin; 
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• De visie op het groen is in opdracht van de project ontwikkelaars en de gemeente door 
bureau Sant en Co uitgewerkt. In die visie ontbreek t een ecologische en recreatieve 
invalshoek volledig. Wel doen de ontwerpers enkele eerlijke vaststellingen die op 
gespannen voet staan met de opvattingen van de opdr achtgevers, zoals in de passage 
“Bovendien zal het gebied door toename van woningen  verder geïntensiveerd worden 
en komt het groen verder onder druk te staan.” 

• Het in aanleg zijnde Mekelpark, ten zuiden van het bestemmingsplangebied, kan om 
diverse redenen niet dienen als een groene pleister  op de wonde voor TU-Noord. Het 
“park” is in de eerste plaats een verkeersruimte in  het hart van de TU-wijk die vooral 
met golvende grasveldjes wordt aangekleed en waarvo or ca 400 bomen het veld 
moesten ruimen. Bovendien heeft de herschikking van  allerlei TU-terreinen voor dit 
park geleid tot veel groenverlies aan Leeghwaterstr aat en Drebbelweg. Voor een groot 
deel van TU-Noord is de afstand bovendien te groot.  Tenslotte wijzen we erop dat de  
ontwikkeling van dit park ten tijde van het opstell en van het bestemmingsplan TU-
Noord geen rol speelde.  

 
De voorbeelden die Delft in dit verband noemt zijn zuiver intentioneel, zijn niet terug te vinden in het 
bestreden bestemmingsplan en zouden derhalve als nietszeggend kunnen worden afgedaan: 
 

o Behoud en versterken Botanische Tuin: bestrijden wij vanwege mogelijk maken in het 
bestemmingsplan van de bouw van een derde vleugel in de Botanische tuin en 
studentenhuisvesting (Kanaalhof/Mjnbouwhof) op 5 meter afstand aan westzijde, waardoor de 
bezonning van een flink deel van de tuin sterk vermindert. 

o Verbeteren bereikbaarheid De Vries Van Heijst plantsoen : aanleg tram en 
tweerichtingverkeer Mijnbouwstraat verhindert bereikbaarheid aan noord en westzijde..  

o Inrichting ruimte rondom gebouwen: helaas blijkt dat deze ruimte in het bestemmingsplan in 
hoofdzaak is gereserveerd voor parkeren omdat woningbouwplannen parkeeroplossingen op 
eigen terrein moeten realiseren (100% in geval van nieuwbouw en voor 60% bij renovatie). 
Van bouwplannen die inmiddels bekend zijn zoals het studentenhotel aan het De Vries van 
Heijstplantsoen, blijkt zelfs het eigen terrein onvoldoende om te voldoen aan de gestelde 
normen.  

o Dat waardevolle bomen in het gebied voldoende ruimte krijgen zien appellanten als mosterd 
na de maaltijd omdat voor de meeste bomen al een kapvergunning verleend is zonder 
herplant verplichting.  

o Wandelroutes zijn onzichtbaar in het bestemmingsplan en het minimaliseren van het aantal 
parkeerplaatsen is een prima intentie, maar helemaal nergens merkbaar. Integendeel, de 
parkeernormen in de Voorschriften behorende bij het bestemmingsplan staan toe dat 40% van 
de voor renovatie benodigde parkeerplaatsen buiten het bouwplan, cq elders in de wijk, 
gerealiseerd worden.  Bovendien kan het bestemmingsplan niet de aard van het gebruik 
(studentenhuisvesting, sociale woningbouw) voorschrijven. Daarom valt niet in te zien hoe 
vastgehouden kan worden aan de gestelde normen en niet elders op maaiveld geparkeerd 
wordt. Parkeeroverlast voor de omliggende buurt, het groen inbegrepen (zie bijvoorbeeld de 
Muyskenlaan) is daarvan het gevolg. 

 
Het door de raad vastgestelde Groene Stadscampus, Beeldkwaliteitsvisie buitenruimte TU-noord 
voegt aan genoemde kwaliteitsimpuls niets toe en heeft bovendien geen rechtsgeldigheid. 
Over de ecologische of zelfs maar recreatieve kwaliteit van de inrichting van de groene ruimte, hoeven 
wij ons sinds de publicatie van deze Groene Stadscampus, geen illusies te maken. Die visie ontwikkelt 
biljartlakengroen, waar het voor mensen, vogels, vleermuizen eerder guur dan aangenaam zal zijn. 
Het bureau Sant en Co dat in opdracht van de projectontwikkelaars en de gemeente aan deze “visie” 
werkte, geeft overigens nog wel enige beoordelingen ten beste die de werkelijke dreiging die van het 
bestemmingsplan voor het stedelijk groen uitgaat onder woorden brengt. P. 19 bevat de passage: 
“Bovendien zal het gebied door toename van woningen verder geïntensiveerd worden en komt het 
groen verder onder druk te staan.” Een passage die op p. 23 nog eens met andere woorden wordt 
herhaald: “Kortom: De stedenbouwkundige intensivering zet de oorspronkelijke kwaliteiten onder 
druk.” Anderzijds worden Begraafplaats Jaffa en de Botanische Tuin in deze Beeldkwaliteitsvisie als 
“overdadig” groen gekwalificeerd, zodat men mag aannemen dat er aan de “overdadigheid” nog wel 
afbreuk zal worden gedaan. 
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Het is nogal opportunistisch van Delft om het ‘Mekelpark’ nu ineens als aanvullende groenvoorziening 
voor TU-noord af te schilderen. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan speelde dit argument nog 
geen rol, en het hoort eigenlijk in deze discussie dan ook niet thuis. Bovendien ligt het buiten het 
bestemmingsplangebied.  
Voor de volledigheid gaan we er hier toch even op in.  
De term ‘park’ voor het Mekelpark is misleidend. De tramlijn en voorzieningen voor langzaam verkeer 
domineren naast wat golvende grasveldjes het beeld in het parkontwerp. Inrichting met structuurrijk 
groen, zoals schriftelijk en tijdens overleg met de TU Delft voorgesteld door de Commissie Natuur en 
Milieu, werd door de TU en de ontwerpster categorisch afgewezen, waardoor het een weinig 
aantrekkelijke grasstrook en vooral ook winderig gebied zal blijven. 
Daarnaast zijn interessante groenstroken aan de Leeghwaterstraat, Drebbelweg en Lorentzweg voor 
het park en ook voor studentenhuizen opgeofferd, waardoor het Mekelpark geen groen toevoegt, 
maar zelfs een negatief saldo oplevert. Bovendien zijn voor de aanleg van dit park en de er toe 
behorende tramlijn een kleine 400 bomen gekapt. 
 
Reactie op 3: het bestemmingsplan ondersteunt het ecologieplan en versterken de ecologische 
structuur 

• De motivering om in ecologische kerngebieden te bou wen om de verbindingen  in de 
ecologische structuur te versterken is nieuw en nie t in de toelichting van het 
bestemmingsplan opgenomen. Deze rechtvaardiging is dus buiten de orde, maar 
afgezien daarvan ook zeer ongeloofwaardig. Noch in het bestemmingsplan en al 
helemaal niet in de Kwaliteitsvisie openbare ruimte  TU-Noord worden systematische 
pogingen ondernomen om (zie het Ecologieplan) de pr imaire ecologische structuur, de 
secundaire ecologische structuur en de knelpunten w ezenlijk op te lossen. 

 
Volgens Delft zijn kerngebieden robuust, terwijl verbindingszones te wensen overlaten.  
Dat de robuustheid van kerngebieden andere functies toestaat is een opvallende bekentenis, die niet 
in de toelichting van het bestemmingsplan staat, maar die nu achteraf ter rechtvaardiging van 
bouwplannen in kerngebieden van de ecologische structuur wordt aangedragen. Zie de pp. 48-53 
(hoofdstuk ecologie) van de Toelichting (dd. 27 juni 2007) van het bestemmingsplan. 
 
Volgens Delft woorden twee groengebiedjes op wijkniveau gecreëerd (Amalia van Solmststraat en 
Charlotte de Bourbonstraat) en één verdwijnt aan de Maerten Trompstraat. Dat is per saldo één 
verbetering tegenover het verdwijnen van een deel van het kerngebied. Een zeer mager resultaat 
waarbij Delft zich bovendien niet uitlaat over of en hoe het verdwenen groen wordt gecompenseerd.  
 
Het Ecologieplan behandelt behalve het algemene streven naar een goede balans tussen bebouwing 
en groen vooral de samenhang van het groen en de betekenis van de stedelijke natuur. Daartoe 
worden primaire en secundaire structuren aangegeven en worden op te lossen knelpunten in die 
structuur aangegeven. In de bestemmingsplannen moeten, aldus het Ecologieplan,  de 
tekortkomingen en de knelpunten in de structuur, ook met de aangrenzende 
bestemmingsplangebieden, worden aangepakt. 
Als opsteller van het nieuwe bestemmingsplan, dat tenslotte in hoofdzaak diende om de transformatie 
van het TU-noordgebied met grote voormalige TU-gebouwen te realiseren, had de gemeente Delft 
juist volop gelegenheid om met verandering van bestemmingen een goede balans te verkrijgen tussen 
bewoning en openbaar groen. Maar de gemeente heeft volkomen verzuimd van deze gelegenheid 
gebruik te maken en waarachtig invulling te geven aan de “groene setting” waarvan in de toelichting 
van het bestemmingsplan sprake is. Deze nalatigheid had voorkomen kunnen worden als 
voorafgaande aan de planvorming een m.e.r. was opgesteld, aan de hand waarvan de invloed van de 
plannen op de kwaliteit van milieu en leefomgeving geïntegreerd hadden kunnen worden bekeken en 
verantwoord en wat in een kader had voorzien waarbinnen alternatieven hadden kunnen worden 
ontwikkeld. 
 
Reactie op 4; beperkte vermindering van het groen zou niet strijdig zijn met het ecologieplan omdat er 
wel een rechtvaardiging is voor verdichting: het leidt anders tot grotere verkeersstromen elders en 
minder groen elders, zoals het Delftse Hout … 

• Uit deze motivering van stedelijke verdichting ten koste van stedelijk groen blijkt 
zonneklaar dat het binnenstedelijk bouwen de werkel ijke prioriteit is, waaraan kwaliteit 
en oppervlak van stedelijk groen, maar ook luchtkwa liteit en ruimtelijke ontwikkeling 
ondergeschikt worden gemaakt.  
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• De gemeente Delft is er in het planproces van het b estemmingsplan TU-Noord niet in 
geslaagd om naast de belangen van de projectontwikk elaars, die van de huidige en 
toekomstige bewoners te bewaken. Daarbij dreigen oo k de uitgangspunten van het 
gemeentelijk beleid zelve te sneuvelen. 

 
De redenering suggereert dat de gemeente het ecologieplan ondergeschikt acht aan de 
rechtvaardiging voor nog verdergaande verdichting van de stad. Dat is nogal eens de praktijk van de 
gemeentelijke afwegingen, maar in de gemeentelijke beleidsplannen en al evenmin in het 
coalitieakkoord (“verdichting alleen om ruimte te maken voor stedelijk groen”!) is voor deze 
onderschikking grond te vinden. Kennelijk is het gemeentebestuur niet bij machte om de krachten 
binnen de gemeentelijke organisatie die boven alles belang hechten aan een ononderbroken 
bouwstroom, binnen de gestelde beleidskaders te houden. 
Als Delft klaagt over het gebrek aan ruimte voor de TU en studentenhuisvesting, is het eens te meer 
onbegrijpelijk dat men twee grote instellingen van hoger technisch beroepsonderwijs naar het TU-
Middengebied heeft gehaald. Deze uitbreiding zal de expansie van de TU op haar eigen terrein ernstig 
in de weg zitten en heeft een aanzienlijke verkeersaantrekkende werking.   
 
Dat er ruimte geschapen moest worden voor de TU-onderwijsvoorzieningen is een wel heel 
merkwaardig argument, omdat de transformatie van de noordelijke TU-wijk juist wordt opgezet om de 
voormalige TU-gebouwen andere bestemmingen te geven. De TU wil groeien, maar die groei laten 
plaatsvinden op een veel kleiner oppervlak in het TU-Middengebied.  
De gemeente heeft in dit planproces voortdurend getoond moeite te hebben met het onderscheid 
tussen de twee rollen die zij te spelen heeft. Aan de ene kant die van bewaker en uitvoerder van een 
(zorgvuldig) proces van ruimtelijke ordening en bewaking van de belangen van bewoners. En aan de 
andere kant is er de rol van eigenaar en beheerder van de openbare ruimte, waarbij het opvallend is 
dat men toont zich maar moeilijk voor te kunnen stellen hoeveel betekenis (semi-) openbare ruimte 
heeft die niet van de gemeente is. Daarbij valt op dat in de praktijk verdichting van bebouwing steeds 
de hoogste prioriteit heeft en dat men, geobsedeerd door die ene doelstelling, in de planvorming 
verzuimt op zoek te gaan naar de goede balans tussen bebouwing en groen en belangen van 
bewoners. 
 
 
Deel Speelgelegenheden  
 
Delft is van mening, dat "groen" en "speelgelegenheden" die én niet als zodanig zijn bestemd en niet 
openbaar toegankelijk zijn niet als "groen" respectievelijk "speelveldjes" behoren mee te tellen bij de 
vergelijking tussen het oude en het nieuwe plan. Delft zegt dat er onvoldoende beleidsruimte is om 
dergelijk onbeschermde gebieden om te zetten in gebied met de bestemming "openbaar groen" resp. 
speelgelegenheden met een stevige planologische basis. 
 
Appellanten bestrijden dit.  

- Delft had er voor kunnen kiezen om ook het niet-pla nologisch bestemd groen in deze 
transformatie van het gebied juist wel als openbaar  groen, dan wel als speelterrein te 
bestemmen. Dan had men de ambities van het ecologie plan (te weten een 
samenhangende ecologische structuur én een goede ba lans tussen groen en 
bebouwing) een stuk dichterbij kunnen brengen. Het is een bewuste keuze van Delft om 
dit niet te doen en het is (in dit verband) daarom onjuist te stellen zulk groen “op ieder 
moment” kan verdwijnen.    

 
Delft verwijst naar de nieuwe speelveldjes die - openbaar en met een uitdrukkelijke bestemming - 
worden gecreëerd aan:  
de Maerten Trompstraat : volgens Delft wel bestaand, maar nu ook bestemd (p44)- helaas, het 
speelterrein bestaat niet, is inderdaad wel bestemd voor 440 m2, maar door onwil van de eigenaar 
van de grond is realisatie van het plan voor het speelterreintje, dat inmiddels in de planvorming 
gekrompen is tot 260 m2, zeer onzeker. 
Het speelterreintje bij het Koningsveld (280 m2) is inderdaad nieuw maar niet groen en nabij de 
Scheepmakerij (100 m2 is veel  kleiner dan oorspronkelijk). Het Mekelpark wordt ook genoemd, maar 
ligt buiten het bestemmingsplangebied
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BIJLAGE 1 
 
Planning commissie Ruimte en Verkeer 22 januari 200 9 
  
Ingeplande stukken 
 
  
Overlegvergadering 
 
 

  
Onderwerpen 

  
Bijzonderheden 

  
12 februari 
  
  

  
Nota evaluatie parkeergebieden en 
wijziging voorstel parkeerverordening 
Delft 2009 en verordening 
parkeerbelasting. 
  
Notitie vanuit het Presidium inzake 
de nieuwe werkwijze RO 

  
De raad wordt gevraagd om een 
keuze te maken m.b.t. de 
gebieden waar betaald parkeren 
wordt doorgevoerd. 
  
Ter bespreking 

  
  
Lange termijn planning (nog te ontvangen stukken) 
  
  
2009 
1ekwartaal  

- -        Welstandsnota  
- -        Beeldkwaliteitsplan Spoorzone 
- -        Bestemmingsplan Pauwmolen (afhankelijk van 

m.e.r.)  
- -        Ruimtelijke Onderbouwing Tramlijn 19 
- -        Bestemmingsplan TU Midden (afhankelijk van m.e.r.) 
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BIJLAGE 2 
 

Delfts Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwin g 2005-
2015(DOP2) Status: DEFINITIEF  

> MET GEWIJZIGDE PRESTATIES ISV2 AGV TOEKENNINGSBESLUIT GS DD 5 JAN 2006 

pp 29-31: 
 
5.7 Gebiedsgericht programma TU-gebied en Schie-oev ers  
______________________________________________________________________________  
Het TU-gebied bestaat uit 3 deelgebieden: het oudere, noordelijke TU-gebied, de kern van het 
universiteitsterrein (TU-midden) en het gebied TU-Zuid. De TU Delft heeft het voornemen om de 
onderwijsactiviteiten in het gebied TU-midden te concentreren. Het gebied TU-Zuid komt hierdoor 
beschikbaar als hoogwaardige bedrijvenlocatie en in het noordelijk TU-gebied komt ruimte vrij voor 
herontwikkeling. De ontwikkeling van het TU-terrein heeft tot doel de kwaliteiten van het totale gebied 
nu en in de toekomst te vergroten en de relaties met andere stadsdelen te verbeteren. Deze doelen 
worden - in relatie tot de hieronder genoemde deelprogramma’s - ook door een aantal infrastructurele 
maatregelen bereikt. Een belangrijk onderdeel van de plannen voor het TU-gebied zijn de plannen 
voor de toekomstige tramlijn 19 en de verbetering van de bereikbaarheid van dit gebied met de fiets 
middels het autovrij maken van de Mekelweg, de aanleg van een fietstunnel onder de A13 naar 
Emerald en de verbetering van de bereikbaarheid met de auto door de verbreding van de 
Kruithuisweg, de aanleg van de Schiebrug en op termijn een extra aansluiting op A13. De strategie 
van Delft Kennisstad is onlosmakelijk met het TU gebied verbonden. De aanwezigheid van een 
Technische Universiteit en de verankering daarvan in de stad verbetert het vestigingsklimaat voor 
kennisbedrijven en versterkt daarmee de positie van Delft in de regio. De volgende deelprojecten 
kunnen onderscheiden worden: 
 
Noordelijk TU-gebied:  
De herontwikkeling van het TU-noord gebied is een grote kans voor de verdere ontwikkeling van Delft 
in de komende jaren. In de ISV2-periode wordt dit gebied door woningcorporatie DuWo in 
samenwerking met particuliere investeerders herontwikkeld tot een woon-werklocatie, die een 
koppeling vormt tussen de binnenstad en het TU-gebied. Gezien de kwaliteiten van het gebied - 
monumentale bebouwing in een parkachtige setting, centrale ligging in de stad - kan hier een 
kwalitatief hoogwaardige campus ontstaan met circa 750 studenteneenheden met 1, 2 en 3 kamers en 
een ontmoetingscentrum (International Student House). De locatie biedt daarnaast mogelijkheden 
voor de vestiging van specifieke functies, zoals een congreshotel met 4 sterren, die zowel voor de 
stad als voor de TU iets extra’s kunnen betekenen. Naast deze ontwikkeling wordt het Hoofdgebouw 
en omgeving, het huidige Mijnbouwgebouw en het Scheikundegebouw door andere ontwikkelaars 
herontwikkeld. Zo maakt bijvoorbeeld het laatste gebouw plaats voor circa 50 tot 60 grondgebonden 
woningen. Speciaal aandachtspunt in het deelproject TU-Noord is de financiering van de verbetering 
van de inrichting van het openbaar gebied, de verkeerscirculatie en van de benodigde 
parkeervoorzieningen. Het TU-noord gebied fungeert met deze aanpak als functionele en ruimtelijke 
schakel tussen de binnenstad enerzijds en het TU-gebied met haar instellingen en kennisintensieve 
bedrijven anderzijds. Door onder andere hergebruik van bestaande gebouwen wordt een duurzaam 
plan gerealiseerd. De herontwikkeling van het noordelijk TU-gebied zal binnenkort starten. Deze 
ontwikkeling zal met name plaatsvinden door marktpartijen. Herstructurering van TU-midden is een 
investering van de TU, TNO en diverse HBO-instellingen. De woningbouwcorporatie DuWo zal 
investeren in de genoemde woningen voor studenten. 
 
TU-midden en TNO-gebied:  
Een herstructurering van bebouwing en open ruimte en clustering van onderwijsvoorzieningen leidt tot 
een universiteitsterrein, flexibel genoeg om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en met een 
hoogwaardige uitstraling. Het gaat hierbij voornamelijk om investeringen door de TU, die naar 
verwachting vooral na 2010 zullen plaatsvinden. Er zijn reeds circa 110 studenteneenheden. 
Daarnaast worden in dit gebied door DuWo in 2006 en 2007 ongeveer 700 extra 1-,2- en 3-kamer-
studenteneenheden met aanvullende voorzieningen gerealiseerd nabij de Mekelweg, Korvezeestraat 
en de Balthasar van der Polweg. Het TNO-gebied krijgt in de toekomst een woonfunctie, aangevuld 
met bedrijven (onder andere TNO) en multifunctionele voorzieningen. Het TU-middengebied wordt 
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hiermee herontwikkeld tot een universiteitsterrein nieuwe stijl door het samenbrengen van 
onderwijsfuncties en –voorzieningen.  
 
Zuidelijk TU-gebied/ Technopolis Innovation Park:  
Hierbij gaat het om de ontwikkeling tot een hoogwaardige bedrijvenlocatie vooral voor bedrijven die de 
economische structuur van de stad versterken en die aansluiten op het Delft Kennisstad profiel (Delfts 
Cluster: TU, TNO en andere kennisintensieve bedrijven). Het gaat om een combinatie van onderzoek, 
laboratoria en productie, met de daarbij behorende kantoorfuncties. Er zijn goede mogelijkheden voor 
uitwisseling van kennis en kunde tussen bedrijven en TU. Bedrijven in TU-Zuid bieden studenten 
voorts de mogelijkheid om naast hun studie werkervaring op te doen, bijvoorbeeld in de vorm van 
stages. Daarnaast kunnen de hier gevestigde bedrijven gebruik maken van op het TU-terrein 
aanwezige faciliteiten. Er bestaat verder veel aandacht voor de inrichting van het gebied en 
vormgeving van de bebouwing. Bij de inrichting wordt rekening gehouden met de doortrekking van 
tramlijn 19 naar dit gebied. Water- en groenelementen worden benut als structurerende principes. Met 
de ontwikkeling van Technopolis als kennisintensief bedrijven- en kantorenterrein, wordt tevens een 
duurzame inrichting van het terrein gerealiseerd, rekening houdend met voldoende voorzieningen op 
het gebied van water en ecologie, waar onder natuurvriendelijke oevers. Verder wordt de 
bereikbaarheid van het terrein verbeterd door een of meerdere van de volgende maatregelen: 
capaciteitsvergroting kruising Kruithuisweg/ Schieweg, ongelijkvloerse kruising Voorhofdreef, brug 
over de Schie, extra aansluiting op A13, realisatie tramlijn 19. Al met al betreft het deelprogramma 
Technopolis een meerjarige ontwikkeling, waarbij forse infrastructurele ingrepen gerealiseerd moeten 
worden, die zonder financiële inspanningen van derden (provincie, rijk) niet mogelijk zijn. De eind 
1998 ondertekende intentieovereenkomst tussen gemeente en TU vormt het startpunt van een 
intensief samenwerkingstraject ten behoeve van de ontwikkeling van het TU-gebied, met name het 
zuidelijk TU-gebied. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst voorbereid waarin afspraken tussen 
de partners worden vastgelegd. Voor het zuidelijk TU-gebied is gekozen voor een PPS-constructie. 
Voor dit gebied zal in de samenwerkingsovereenkomst de fasering worden geregeld.  
In het voorjaar van 2003 is tussen de gemeenten Delft en Rotterdam, de Erasmus Universiteit en de 
TU Delft afgesproken de samenwerking nader te onderzoeken. Dit heeft onder meer in april 2004 
geleid tot een intentieverklaring over de samenwerking rond Schieveen en het Technopolis Innovation 
Park, de zgn. A-13 Kennisboulevard. Er werd overeengekomen te streven naar een complementaire 
en gefaseerde invulling van deze gebieden. Op basis van een op te stellen profiel voor de A-13 
Kennisboulevard wordt anno 2004 een gezamenlijk marketing en acquisitieconcept ontwikkeld. Er 
wordt ook een marktstudie verricht om vraag en aanbod van met name R&D bedrijven en instellingen 
in kaart te brengen. Naast de hierboven genoemde partijen is ook de Provincie Zuid-Holland 
betrokken bij de verdere uitwerking. 
 
Er wordt daarnaast gewerkt aan het bedrijventerrein Schie-oevers, een terrein van 127 hectare groot 
waar 5600 mensen werken bij ongeveer 360 bedrijven. Er zijn korte termijn acties in gang gezet en 
acties die op de wat langere termijn spelen. Op de korte termijn is sprake van parkmanagement en 
handhaving. Hierbij gaat het om intensief beheer, een betere bewegwijzering  
en de uitvoering van een aantal verkeerstechnische maatregelen. Ook dient de Schieweg ten zuiden 
van de Kruithuisweg te worden verbeterd. Op de langere termijn wordt gedacht aan een optimalisering 
van de bereikbaarheidsstructuur door het realiseren van een extra verbinding over de Schie in het 
verlengde van de Schieweg aan de zuidkant van het terrein, zodat ook de ontsluiting van het TU-
terrein beter wordt. Voor een goede ontsluiting van het Schie-oeversgebied is een vergroting van de 
capaciteit van het kruispunt Schieweg-Kruithuisweg noodzakelijk. Dit heeft ook voordelen voor de 
ontsluiting van Technopolis bij realisatie van een nieuwe brug over de Schie. Daarnaast wordt gewerkt 
aan een gebiedsvisie. Het uitvoeringstempo zal vooral afhangen van de mogelijkheden en wensen 
van de in dit gebied aanwezige bedrijven. In het noordelijk Schie-oeversgebied zijn er de komende 
periode bij vertrek van bedrijven wellicht nog enkele beperkte mogelijkheden tot functieverandering. In 
dat laatste geval zou nog een woongebiedje kunnen ontstaan met een hoge woonkwaliteit: uitzicht 
over het water, oevers gebruiken voor recreatie, als verbinding tussen de wijk Voorhof en de 
binnenstad. Het zuidelijk Schie-oeversgebied daarentegen is en blijft een bedrijvengebied.  
De aanpak van het gebied rond NS station-Zuid tenslotte, komt in ISV2 ook tot ontwikkeling. Hier is 
een bestemmingsplan en een ontwikkelingsovereenkomst vastgesteld die voorzien in de realisatie van 
een P+R-station en openbaar vervoerknooppunt, infrastructurele maatregelen en de vestiging van 
circa 30.000 m2

 

kantoren 
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BIJLAGE 3 
Stuk 102 I          Delft, 17 september 2002. 
02/020340 
  
Onderwerp: voorbereidingsbesluit Koningsveld IV. 
  
  
Aan de gemeenteraad. 
  
  
Geachte dames en heren, 
  
Voor het gebied tussen de Rotterdamseweg en de Schie, ten noorden van het Abtswoudsepad is al 
jaren een ontwikkeling gaande waarbij bedrijven geleidelijk vervangen worden door woningen. Het 
gebied bestaat uit de plangebieden “Scheepsmakerij” en “Koningsveld”. De herontwikkeling van 
Koningsveld vindt plaats in vier fasen. De fasen I en II zijn inmiddels uitgevoerd en Fase III is in 
uitvoering. Voor fase IV zijn nu ook woningbouwplannen ingediend. Het betreft het perceel 
Rotterdamseweg 150c. Op dit perceel is Koolschijn bouwmaterialenhandel B.V. gevestigd. Dit bedrijf 
gaat op korte termijn naar de Cyclotronweg.    
In het verleden zijn voor vrijwel het gehele Koningsveld voorbereidingsbesluiten genomen. Deze 
voorbereidingsbesluiten zijn echter verlopen. Om ook medewerking te kunnen verlenen aan de laatst 
ingediende bouwplannen is het noodzakelijk om voor fase IV een nieuw voorbereidingsbesluit te 
nemen.   
  
De bouwplannen voor Koningsveld IV omvatten 31 eengezinswoningen en 24 appartementen. De 
stedenbouwkundige verkaveling voor het gehele Koningsveld bestaat uit oost-west  georiënteerde 
woonstraten tussen de Rotterdamseweg en De Delftse Schie. De eengezinswoningen passen in deze 
structuur. Langs de Delftse Schie zijn meerdere appartementengebouwen gerealiseerd. De 24 
appartementen uit de bouwplannen voor Koningsveld IV completeren deze reeks van 
appartementengebouwen.   
  
Als gevolg van onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan een deel 
van de plankaart van bestemmingsplan "Rotterdamseweg Noord 1978" (vastgesteld op 22 februari 
1979) is voor Koningsveld uitbreidingsplan "Industrieterrein Schieoevers” (vastgesteld op 27 
september 1961) van toepassing. De gronden hebben in het uitbreidingsplan de bestemming 
"Industrieterrein C". De bouw van woningen is daarmee in strijd. Om een vrijstelling op basis van 
artikel 19, lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van de bepalingen van het geldende plan te 
kunnen verlenen moet een voorbereidingsbesluit gelden.      
  
Onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie Duurzaamheid stellen wij u voor te bepalen 
dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het binnen het met een zwarte stippellijn op de voor 
u ter inzage gelegde tekening RO-28-22-02 aangegeven gebied, waartoe wij u een in ontwerp 
opgemaakt besluit ter vaststelling aanbieden. 
  
Hoogachtend, 
  
Burgemeester en wethouders van Delft, 
  
H.M.C.M. van Oorschot ,burgemeester. 
  
N. Roos  ,secretaris. 


