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Geachte leden van de Raad, geacht College, 

 

Graag maken we gebruik van de mogelijkheid zienswijzen in te dienen op zowel het 

ontwerpbestemmingsplan Professor Schoemakerplantage als het Ontwerpbesluit (stap-3) interim-

wet Stad- en Milieubenadering en het Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder. Gelet op 

de samenhang tussen deze ontwerpbesluiten adresseren wij zowel de raad als het college van B&W 

van Delft. Deze reactie ontvangt u mede namens de in de afzendgegevens genoemde direct 

omwonenden. 

 

Zoals bekend hebben wij sinds 2003 op allerlei momenten inbreng geleverd op de planvorming in 

Delft Zuidoost, zowel voor de TU-wijk als voor dit plangebied. Sinds de sloop van de oude TNO-

gebouwen heeft de planontwikkeling een grillige en dynamische ontwikkeling doorgemaakt. 

Inmiddels ligt het gebied al zo’n tien jaar braak en heeft de natuur het deels overgenomen. 

 

 

  

http://www.tunoord.nl/


Belangenvereniging     TU Noord 

2 
 

De afgelopen jaren hebben wij ons ingezet om ook ‘groen’ en ‘blauw’ in de planvorming een goede 

plek te geven. Het Groen-blauw-plan voor Delft Zuidoost vormt daarmee voor ons een belangrijk 

resultaat in het planproces voor dit gebied. Vorig jaar nog hebben wij ons ingespannen om het – 

inmiddels spontaan begroeide – gebied openbaar toegankelijk te maken en dit jaar hebben wij 

deelgenomen aan een creatieve bijeenkomst van de ontwikkelaar om ideeën aan te dragen voor de 

uitwerking van het plan. Daarnaast beijveren wij ons al jaren om de verkeersdruk in de wijk te 

beperken, met helaas recent nog tegenvallende resultaten. De ontwerpbesluiten geven ons 

aanleiding een aantal opmerkingen te maken en vragen te stellen. 

 

Samengevat zijn onze punten de volgende. 

 De recent toegevoegde hoogbouw van 40 en 25 meter zet een groot aantal omwonenden 

van de Professor Evertslaan in de schaduw. Dit planonderdeel was niet bekend in de buurt en 

komt als een onaangename verrassing. De situatie van de leefomgeving voor omwonenden 

verslechtert hiermee, wat haaks staat op de bedoeling van de toegepaste Interimwet Stad en 

Milieubenadering (Iw sem) waar ‘per saldo’ een verbetering wordt beoogd. 

 Pas uit de ter inzage gelegde stukken is ons duidelijk geworden dat het plan alleen 

gerealiseerd kan worden met een ‘noodgreep’, namelijk toepassing van de Interimwet Stad 

en Milieubenadering, voorheen Experimentenwet Stad en Milieu en gemaakt als experiment 

om in herstructureringsgebieden nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken die anders 

vanwege milieuregels onmogelijk zouden zijn. Er wordt met andere woorden helaas niets 

gedaan tegen het verkeerslawaai van de A13. 

 Anders dan de bedoeling is van de Interimwet Stad en Milieubenadering is naar ons idee 

geen sprake geweest van een open planproces waarbij bewoners concreet inbreng op de 

(voor)ontwerpbesluiten zouden kunnen leveren bij maatregelen voor de leefomgeving zoals 

geluidmaatregelen en groenontwikkeling en -beheer. Bewoners zijn niet betrokken bij de 

voorbereiding van dit ontwerpbesluit Iw sem. 

 Er wordt een park benoemd in het plan, maar ligging, omvang, karakter en jaar van realisatie 

zijn ons niet voldoende duidelijk. Wij missen bindende afspraken voor tijdige ontwikkeling 

van groen. 

 Aan ‘meekoppelkansen’ voor de buurt lijkt weinig aandacht te zijn besteed: dat bijvoorbeeld 

bewoners van de Van Emdenstraat en de Professor Evertslaan ook profijt kunnen hebben 

van geluidreducerende bronmaatregelen wordt niet in de plantoelichting overwogen. 

 De verkeersbelasting van nu reeds circa 12.000 auto’s per dag op de Schoemakerstraat kan 

met circa 3.000 toenemen door volledige realisatie van het plan (samen met het oostelijke, 

nog te ontwikkelen deel). Nu recent door B&W besloten is geen onderzoek te doen naar 

mogelijkheden voor het verminderen van de hoge verkeersdruk in de wijk, zullen besluiten 

die tot verdere verslechtering leiden door ons op hun merites beoordeeld worden. 

 

Leek ten tijde van het project-MER Delft Zuidoost nog uitgegaan te worden van 800-2.400 woningen 

voor het TNO-gebied, in het nu voorliggende plan lijkt de ambitie sterk naar beneden bijgesteld. Op 



Belangenvereniging     TU Noord 

3 
 

bladzijde 64 van de plantoelichting lezen we dat het aantal woningen in het plangebied geleidelijk 

(gefaseerd) zal toenemen van 72 naar 485 (dit laatste getal wordt ook genoemd in de nota van 

overleg, in de planregels staat dat het totaal aantal woningen niet meer mag bedragen dan 413). 

 

Het ontwerpbestemmingsplan zelf (verbeelding en planregels) laat alle ruimte voor een flexibele 

invulling. Zowel in de plantoelichting als in de ‘Melding voornemen toepassing Interimwet Stad- en 

Milieubenadering’ van 6 maart 2015 voor de Staatscourant komen wij een ‘plan-essentiekaart’ tegen. 

Wat is het karakter van deze kaart en hoe bindend is deze en op welke wijze? Hoe verhoudt deze 

plan-essentiekaart zich tot het bestemmingsplan (verbeelding en planregels)? 

 

In de toelichting lezen we: 

“Het oostelijke woongebied wat later gerealiseerd zal worden, wordt gekenmerkt door een 

'tuindorp'-achtige uitstraling. Het heeft een meer open, groen karakter. Hier wordt gedacht 

aan grondgebonden woningen, gelegen aan de groene uitlopers van het centrale park. Deze 

buurt en de plantage worden verweven op een wijze die vergelijkbaar is met het Delftse 

Agnetapark. Voor dit deel zal te zijner tijd een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.”  

 

Als we echter de - slecht leesbare - verbeelding bekijken zien we een centraal vlak met 

gebiedsaanduiding ‘overige zone – park’, deels gelegen in het als eerste te ontwikkelen woongebied. 

In de planregels staat dat ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - park' minimaal 21.150 

m² aan groen dient te worden gerealiseerd, afgezien van wateroppervlak is dat ca. 1,5 ha groen in 

het gehele plangebied, dat volgens opgave in de toelichting nu 14,8 ha is; in het bestemmingsplan 

TNO Zuidpolder uit 2005 werd uitgegaan van 22 ha te ontwikkelen van totaal 29 ha plangebied. 

Afhankelijk van hoe ‘het gebied’ gezien wordt, wordt dus 5-10% ontwikkeld als park. Een mooie 

ambitie waar wij de initiatiefnemer mee complimenteren. Wij zijn benieuwd hoe de realisatie er 

concreet uitziet. In het als eerste te ontwikkelen deel (compacte stad) lijkt geen park opgenomen te 

zijn (afbeelding 8 plantoelichting). Volgens de ‘plan-essentiekaart’ wordt eerst de ‘compacte stad’ 

ontwikkeld. Het park bevindt zich grotendeels in het oostelijke deel waarvan wordt opgemerkt dat 

het onzeker is of dit de komende tien jaar wordt ontwikkeld. Meer nog: het westelijk deel lijkt alleen 

mogelijk door bestaande bedrijfsbebouwing te handhaven als geluidbuffer tegen het verkeerslawaai 

van de A13. De verbeelding geeft dan ook een bedrijfsbestemming te zien. Met andere woorden, 

zolang als de afschermende bedrijfsbebouwing – waarvoor een sloopverbod geldt – gehandhaafd 

blijft, kan het stadspark niet op dat gedeelte worden gerealiseerd. 

 

In de plantoelichting lezen we: 

“In de planvorming zijn diverse stakeholders uit de omgeving van het plangebied betrokken. 

Ook zijn er kansen uit de groen-blauwe kansenkaart en het project-m.e.r. in het plan 

opgenomen. Verder volgen er nog informatieavonden vanuit de ontwikkelingscombinatie 

over het stedenbouwkundig plan en de uitvoering, en vanuit de gemeente over de 

ruimtelijke procedure.”  
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Over het planproces merken wij op dat, ondanks een ‘stakeholdersoverleg ZuidOost’ en incidentele 

gesprekken met de ontwikkelaars, toepassing van de Interimwet Stad en Milieubenadering1 een 

volkomen verrassing is. De voor deze wet opgestelde handreiking stelt: 

“De Stad & Milieubenadering behelst ook het actief betrekken van belanghebbenden bij de 

voorbereiding. Door tijdig het debat aan te gaan over de knelpunten en ambities kan 

gezamenlijk gezocht worden naar integrale oplossingen. Dit bevordert het draagvlak voor het 

plan en het begrip voor een eventuele normafwijking. De kring van belanghebbenden moet 

daarom ruim worden opgevat: bedrijven, maatschappelijke organisaties, milieuorganisaties, 

bewoners en andere overheden.”  

En het Toetsingskader Interimwet Stad en Milieubenadering van de Provincie Zuidholland stelt: 

“In het proces van totstandkoming van het besluit moeten alle voor het gebied relevante 

partijen in de gelegenheid zijn geweest hun mening over het voornemen van de gemeente 

kenbaar te kunnen maken.” En: 

“Op basis van het projectplan wordt de gemeente geadviseerd een projectteam samen te 

stellen waarin betrokkenen gezamenlijk werken aan het formuleren van de gewenste 

inrichting en kwaliteit van het betreffende gebied.” 

In de Interimwet Stad en Milieubenadering zelf wordt het in de Toelichting als volgt beschreven: 

“Het spreekt voor zich dat bij de voorbereiding van een stap 3-besluit de belangen van 

volksgezondheid en milieu en de belangen van de betrokkenen (waaronder burgers en 

bedrijven) goed in het oog moeten worden gehouden. Wat betreft dit laatste wordt gewezen 

op de noodzaak van een open planproces. De wijze waarop gemeenten hieraan invulling 

geven is, zoals is gebleken in de Eerste Tussenevaluatie, een belangrijke succesfactor voor de 

planvorming en besluitvorming. Het open planproces houdt in dat bewoners(groepen), 

bedrijven, bronbeheerders, maatschappelijke belangenorganisaties en andere 

belanghebbenden reeds in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de 

planontwikkeling. Hierbij gaat het er om dat de gemeente deze groepen daadwerkelijk actief 

betrekt bij de planontwikkeling, de geleverde inbreng mee laat wegen in de planvorming en 

de plannen in interactie met de betrokkenen verder ontwikkelt. Zeker als het gaat om de 

concrete invulling van begrippen als «leefomgevingskwaliteit en zuinig en doelmatig 

ruimtegebruik» is het van belang dat de gemeente met belanghebbenden overlegt in de fase 

vóór de formele besluitvorming.” 

 

Noch in de fase van het voorontwerp bestemmingsplan, noch daarvoor zijn bewoners gevraagd in 

gesprek te gaan over de knelpunten op met name geluidgebied, helaas een gemiste kans wat ons 

betreft. 

 

                                                           
1 Op http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/geluid/instrumenten/stad-milieu zijn verdere 

toelichting en verwijzingen naar de genoemde documenten te vinden. 



Belangenvereniging     TU Noord 

5 
 

Dat de gemeente ook de ontwikkelaar dient te houden aan een volledige en juiste communicatie met 

de omgeving, blijkt bijvoorbeeld uit de wijze waarop de gemeente Rotterdam hiermee omgaat. In het 

stap-3-besluit voor een vergelijkbare situatie, het bestemmingsplan Pernis staat: 

“Communicatie is een essentieel onderdeel van de Interimwet stad-en-milieubenadering. 

Alle nieuwe bewoners van de woningen in milieubelast gebied moeten geïnformeerd worden 

over dat zij in milieubelast gebied zullen gaan wonen en dat er sprake is van een hoge 

geluidsbelasting en wat dit kan betekenen voor de gezondheid. De ontwikkelaar van de 

nieuwbouwwoningen in Pernis moet aantonen hoe zij dit zullen gaan communiceren aan de 

nieuwe bewoners. De informatie moet in ieder geval op de verkoopsite en in de 

verkoopfolder van de nieuwbouwwoningen in milieubelast gebied terecht komen. De 

informatie moet afgestemd zijn met de DCMR, de GGD en de gemeente.”2 

 

In de Nota van Overleg ontwerpbestemmingsplan Professor Schoemakerplantage lezen we dat door 

de GGD wordt verzocht om voorafgaand aan de besluitvorming van het bestemmingsplan inzage te 

geven in de toename van het aantal blootgestelden en onderzoek te doen naar de effecten op de 

volksgezondheid. Een Gezondheids Effect Screening met daarin de gevraagde toename van het 

aantal blootgestelden ontbreekt echter. 

 

Wij zijn dus, ondanks betrokkenheid op onderdelen bij de planvorming voor de Professor 

Schoemakerplantage, verrast door toepassing van de Interimwet Stad en Milieubenadering. In de 

Memorie van Toelichting inzake de Interimwet is vermeld dat de Stad & Milieubenadering is ontstaan 

om een oplossing te bieden voor situaties waarbij de gewenste menging van functies in de praktijk 

moeilijk of niet te realiseren blijkt te zijn. Een integrale aanpak, zoals in het Stad & Milieukader 

uitgewerkt, biedt dan perspectief. De Interimwet beoogt afwijking van milieukwaliteitsnormen met 

betrekking tot bodem, geluid en lucht en van wettelijke bepalingen met betrekking tot stank mogelijk 

te maken ten behoeve van het vestigen van milieugevoelige bestemmingen, zoals bijvoorbeeld 

woningen. Dat betekent dat woningen kunnen worden gebouwd op locaties waar dat volgens de 

milieuwetgeving eigenlijk niet is toegestaan. Uitgangspunt daarbij blijft uiteraard dat zo mogelijk 

maatregelen aan de bron worden genomen, hetgeen tot uitdrukking komt in de eerste stap van de 

Stad & Milieubenadering. 

 

In de Toelichting inzake de Interimwet is aangegeven dat optimale leefomgevingskwaliteit 

nadrukkelijk ziet op meer dan alleen milieukwaliteit. Wat in een specifieke situatie moet worden 

verstaan onder optimale leefomgevingskwaliteit is niet in zijn algemeenheid aan te geven. De 

gemeenteraad zal in samenspraak met de belanghebbenden (bewoners, bedrijven, etc.) tot het 

oordeel moeten komen wat optimaal is in relatie tot het projectgebied waarvoor een krachtens de 

Interimwet genomen besluit wordt overwogen. Het is dus zaak dat de gemeenteraad niet te snel tot 

het oordeel komt dat een krachtens de Interimwet genomen besluit gerechtvaardigd is. De afwijking 

                                                           
2 http://www.rotterdam.nl/DSV/Document/Bestemmingsplannen in procedure/Pernis/Vastgesteld stap 3_ 

besluit met onderbouwing stad_en_milieubenadering en hogere waarden Wgh Pernis.pdf 
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kan ook resulteren in intensievere benutting van bestaand stedelijk/bebouwd gebied. Voor het 

stedelijk gebied gaat het dan bijvoorbeeld om inbreiding, herstructurering, of stationslocaties of 

transformatie van haven- of industriegebieden gekoppeld aan functiemenging. Niet zelden gaat het 

daarbij om gebieden die er niet florissant voor staan. In dergelijke gebieden kan een nieuwe 

ontwikkeling (functiemenging of verandering) een positieve impuls geven en kan door zuinig en 

doelmatig ruimtegebruik de leefomgevingskwaliteit verhoogd worden. Daarbij is het wel van belang 

dat gemeenten oog houden voor toekomstige ontwikkeling van bijvoorbeeld infrastructuur of 

bedrijven, aldus de Memorie van Toelichting. 

 

Duidelijk is dat deze wetgeving bedoeld is voor gebieden die er ‘niet florissant’ voor staan. Een 

uitgestrekte, gunstig gelegen bouwkavel waar het enige probleem met milieunormen de 

aanwezigheid van een autosnelweg is, lijkt niet model te staan voor toepassing van dit instrument. 

De citaten maken wat ons betreft verder duidelijk dat over de beoogde afwijking, ook door de raad, 

samenspraak nodig is met belanghebbenden waar onder bewoners. 

 

Wat betreft de wijze van toepassing van de Interimwet Stad en Milieubenadering plaatsen wij een 

aantal kanttekeningen. Ons belangrijkste bezwaar is dat door de nu voorgestane gefaseerde 

ontwikkeling (telkens een beperkt deel van het gehele plangebied), generieke bron- of 

overdrachtsmaatregelen voor geluidhinder als niet doelmatig afvallen. We lezen in de 

plantoelichting:  

“Bronmaatregelen op de A13 zijn niet doelmatig, omdat de A13 reeds voorzien is van 

geluidsreducerend asfalt (1-laags ZOAB). Een sterker geluidsreducerende deklaag zal naar 

verwachting weinig effect hebben op de geluidsbelasting ter plaatse van het projectgebied 

en is derhalve niet doelmatig.” 

 

De A13 kan worden voorzien van stiller asfalt, bijvoorbeeld tweelaags-ZOAB dat maar liefst ruim 2 dB 

stiller is dan het nu aanwezige ZOAB, en van een geluidscherm dat een nog veel sterkere 

geluidreductie tot gevolg heeft. Ook kan een geluidwal worden overwogen tussen de A13 en het 

plangebied, bijvoorbeeld gebruikmakend van uit de Spoorzone vrijgekomen grond. Het aanplanten 

van een brede zone bosplantsoen kan het geluidklimaat daarbij nog verder verbeteren.  

 

Zonder een duidelijke berekening aan de hand van het wettelijk doelmatigheidscriterium met 

reductiepunten en maatregelpunten wordt in het akoestisch onderzoek bij het 

ontwerpbestemmingsplan en het daarop gebaseerde ontwerpbesluit stap-3 Iw sem geconcludeerd 

dat alle bron- en overdrachtsmaatregelen ‘financieel niet haalbaar zijn’ en daarmee niet doelmatig. 

Deze ondoelmatigheid is echter gebaseerd op het lage aantal woningen dat voldoende van de 

maatregelen profiteert, niet op de algehele verbetering voor het plangebied: toekomstige woningen, 

park, fiets- en wandelpaden en zelfs omliggende, bestaande woningen. 
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Gefaseerd of ‘organisch’ ontwikkelen heeft zeker voordelen, maar als hiermee een sluiproute wordt 

gecreëerd voor het ontlopen van wettelijk verplichte geluidmaatregelen, wordt het paard achter de 

wagen gespannen. Dat het ten onrechte bezuinigen op geluidmaatregelen uiteindelijk ook grote 

financiële gevolgen kan hebben, toont de planvorming rond Sint Sebastiaansbrug en tram 19. 

 

Het ontwerpplan vermeldt: 

“Voor dit bestemmingsplan, vindt er tijdelijk een overschrijding plaats van de grenswaarde.”  

 

In de Nota van Overleg lezen we echter op bladzijde 18:  

“Voor onderhavig bestemmingsplan wordt permanent afgeweken van de maximale 

grenswaarde van 53 dB.” 

 

Met andere woorden wordt het gebied tot in lengte van jaren belast met een veel te hoge dosis 

verkeersgeluid van de A13 (180.000 auto’s per dag) door hogere waarden toe te staan tot maar liefst 

60 dB.  

 

Met het bestemmingsplan is beoogd dat het voormalige TNO-gebied zal worden getransformeerd tot 

woongebied. Het realiseren van woningen betekent dat er milieugevoelige bestemmingen worden 

gevestigd. Blijkens het ontwerp stap 3-besluit, waar de raad wordt verzocht mee in te stemmen, 

heeft als uitgangspunt gediend dat uitsluitend gedurende een overgangsperiode woningen worden 

blootgesteld aan hogere waarden: het stap 3-besluit is van tijdelijke aard. Er zijn ons geen bindende 

voorschriften gebleken die deze overgangsperiode in tijd begrenzen. Wij vragen u ook om deze reden 

geen gebruik te maken van de voorgestelde mogelijkheid die de Iw sem lijkt te bieden. 

 

Een deel van de oplossing van de geluidproblematiek wordt gevonden in het verplicht laten bestaan 

van de huidige – leegstaande -  bedrijfsgebouwen aan de “Ketelstraat”. Afgezien van het feit dat 

hiermee de (groene) ontwikkeling van dat deel van het gebied op slot wordt gezet, vragen we ons af 

wat er daadwerkelijk gebeuren zal bij een aanvraag omgevingsvergunning voor slopen. In de 

planregels lezen we: 

“Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - sloopverbod' gelden de volgende 

bepalingen: 

a. dat het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning gebouwen te 

slopen. 

b. indien niet wordt voldaan het bepaalde in artikel 3.3.3 sub a, wordt het gebruik van en het in 

gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in artikel 9.1 

opgenomen bestemmingsomschrijving voor wonen of andere geluidsgevoelige functies, 

aangemerkt als strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo. 

3.3.4 Voorwaarden voor de omgevingsvergunning voor slopen 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.3.3 wordt slechts verleend, indien door middel 

van een akoestisch onderzoek wordt aangetoond dat: 
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a. met andere maatregelen of voorzieningen zoals geluidwerende voorzieningen ter plaatse 

van de woningen en andere geluidsgevoelige functies binnen de bestemming Woongebied 

wordt voldaan  aan de voorkeursgrenswaarde dan wel een verleende hogere grenswaarden. 

b. de onder 3.3.4 lid a bedoelde maatregelen of voorzieningen worden gerealiseerd en in stand 

worden gehouden.” 

 

De te verlenen hogere grenswaarde (60 dB) is echter ruim hoger dan de heersende waarde. De 

vereiste ‘vervangende’ geluidmaatregelen kunnen dus alsnog een feitelijke (verdere) verslechtering 

tot gevolg hebben, zolang maar onder de verleende hogere waarde wordt gebleven. Met andere 

woorden een sloopverbod geeft geen garantie op een gelijkblijvend akoestisch klimaat. 

 

Het geluidbeleid schrijft voor dat de woningen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld, 

voorzien moeten zijn van een zogenaamde geluidluwe gevel. Gebruikelijk wordt in het geluidbeleid 

uitgegaan van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) als invulling van het begrip geluidluw. In het stap-3-

besluit Iw sem staat echter: 

“Indien een geluidluwe gevel met een gecumuleerde geluidbelasting van maximaal 50 dB 

(exclusief aftrek) niet mogelijk is, kan worden volstaan met een geluidluwe gevel in de zin van 

het Delftse hogere waardebeleid…” 

Deze hogere drempel is 55 dB, nog 2 dB hoger dan waarvoor ontheffing kan worden verleend. Met 

andere woorden is duidelijk dat een aantal woningen ook geen werkelijk geluidluwe gevel zal (dienen 

te) krijgen. 

 

Wat betreft de geluidberekeningen zijn wij van mening dat deze tekort schieten voor het beschrijven 

van de effecten op de bestaande woningen aan zowel de Professor Evertslaan als de Van 

Emdenstraat. In de huidige situatie is sprake van een uitgebreid gebied met zachte bodem, 

grotendeels begroeid. In de toekomstige situatie zal een groot deel van het plangebied voorzien 

(kunnen) zijn van verharding waardoor de gevels van genoemde omliggende woningen anders, 

mogelijk hoger belast worden. Een verharde bodem kan tot ruim 2 dB meer geluidbelasting leiden 

dan een onverharde bodem met begroeiing. De planregels verhinderen deze verharding niet. Wij 

vragen u om de geluidberekening op dit punt aan te vullen en waar nodig aanvullende maatregelen 

te beschrijven. 

 

Verder valt op dat de akoestische berekeningen nog meer onvolkomenheden bevatten. Zo wordt 

gerekend met een scherm van 600 meter lengte, dat, mede door deze grote lengte, te duur uitvalt. 

Bij nameten blijkt het geprojecteerde scherm cica 400 meter te zijn, een derde korter (en goedkoper) 

dus. Een geluidwal kan verder nog aanmerkelijk goedkoper zijn dan een geluidscherm. 

 

Ten aanzien van de geplande hoogbouw merken we op dat deze op een voor omwonenden 

ongewenste locatie is voorzien. Een groot deel van het winterhalfjaar zitten bewoners aan de 

Professor Evertslaan, het blok woningen 2-12, de hoogbouw 14-108 en de woningen 108A en verder,  
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in de schaduw van deze nieuwe hoogbouw. De nieuwe hoogbouw (40 m hoog3) is voorzien op slechts 

27 m afstand van de woningen Professor Evertslaan 14-108. In de wervingstekst van de ontwikkelaar 

(www.wonenaanhetpark.nl/hoe-wilt-u-wonen) lezen we: 

“Op termijn voegen we ook een aantal kleinschalige appartementencomplexen toe aan het 

aanbod.” 

 

De verwachting dat op termijn behoefte is aan deze hoogbouw is niet nader onderbouwd of 

uitgewerkt in de Toelichting en maakte ook eerder geen deel uit van het voornemen. Er lijkt met 

andere woorden geen dringende behoefte aan deze woningen, hoewel afbeelding 3 op bladzijde 8 

van de Toelichting de suggestie wekt dat de hoogbouw juist als eerste wordt gerealiseerd. Het 

Delftse beleid voor hogere waarden besteedt geen aandacht aan de wenselijkheid van nieuwbouw 

als afweging, maar neemt deze zonder meer als uitgangspunt. In de ‘Handreiking bouwen op 

geluidbelaste locaties’ van DCMR4 lezen we echter wel een invulling van het wettelijke begrip 

Bezwaren van stedenbouwkundige aard: 

“Een hogere waarde kan worden vastgesteld, wanneer kan worden aangetoond dat 

nieuwbouw ter plaatse dringend noodzakelijk is en dat de bebouwing niet anders kan worden 

gesitueerd en/of vormgegeven. Het gaat dus om locatiespecifieke kenmerken. Voor 

uitbreidingssituaties aan de rand van de bebouwde kom zijn stedenbouwkundige 

overwegingen moeilijker te motiveren.” 

 

Wij zijn van mening dat zolang een concrete noodzaak en perspectief op realisatie binnen de 

plantermijn niet aannemelijk zijn gemaakt, door u niet ingestemd kan worden met het verlenen van 

hogere waarden en het stap-3-besluit Iw sem, in elk geval voor de voorziene hoogbouw . 

 

Wat betreft de verkeersafwikkeling ten gevolge van het plan stellen we vast dat de toch al zwaar 

belaste wegen Schoemakerstraat, Poortlandplein en Julianalaan nog meer verkeer te verwerken 

krijgen, terwijl verbetermaatregelen zoals toegezegde LVVP-maatregelen uitblijven. Wij lezen: 

“Op basis van de uitgangspunten van het ProjectMER, die overeenkomen met de parameters 

uit het verkeersmodel Delft genereert het toekomstige plangebied in de toekomst opgeteld 

circa 3.208 motorvoertuigbewegingen per etmaal.” En: “Na het bereiken van 15.000 mvt / 

per etmaal ter hoogte van de Van Embdenstraat zal een rotonde / verkeersregelinstallatie 

noodzakelijk worden.” 

 

Wij willen deze planprocedure dan ook aangrijpen om te bewerkstelligen dat verslechterende 

ruimtelijke besluiten – nog meer verkeer erbij – niet los worden gezien van (meer zicht op) 

maatregelen die de verkeersdruk in de wijk verminderen, in elk geval niet laten toenemen. 

 

                                                           
3 hoogtes kunnen worden verhoogd met maaiveldverhoging (ca. 1 m of meer, Toelichting 4.5.2) en de 
toegestane afwijking van 1 m) 
4 http://www.dcmr.nl/binaries/content/assets/bestanden/over-de-dcmr/publicaties/handreiking-bouwen-op-

geluidbelaste-locaties.pdf  

http://www.dcmr.nl/binaries/content/assets/bestanden/over-de-dcmr/publicaties/handreiking-bouwen-op-geluidbelaste-locaties.pdf
http://www.dcmr.nl/binaries/content/assets/bestanden/over-de-dcmr/publicaties/handreiking-bouwen-op-geluidbelaste-locaties.pdf
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In het plan wordt ruimte gemaakt voor een fietsroute. Hiervoor wordt het plangebied ontsloten met 

enkele bruggen. Op dit moment is het echter onduidelijk hoe deze bruggen zijn vormgegeven en 

aansluiten op de bestaande weginfrastructuur. Cijfers over het gebruik ontbreken. We stellen 

daarom voor om de bruggen niet direct aan te leggen en eerst met de direct betrokkenen goed 

overleg te voren over de vormgeving van de bruggen. Daarnaast pleiten we voor het aanleggen van 

eenrichtingsverkeerspaden met het oog op de veiligheid. 

 

Wat betreft de mogelijkheid om het plan verder te optimaliseren, al dan niet als invulling van een 

wenselijke compensatie bezien vanuit belangen van omwonenden, doen wij u nog de volgende 

suggesties aan de hand. 

 De groenstrook grenzend aan de sloot evenwijdig aan de Professor Evertslaan is niet alleen van 

belang voor de flora en fauna van het gebied maar ook als buffer tussen het plangebied en 

omwonenden, temeer daar de parkontwikkeling niet duidelijk en concreet belegd is.  Wij zijn van 

mening dat een breedte van de groenstrook van ten minste 30 meter gerekend vanaf de oever 

van de sloot gewenst is. Dit is ook wenselijk vanuit het belang van een goed biotoop voor de hier 

levende soorten vleermuizen, zeker gezien de toch al te verwachten verstoring door verlichting 

van de nieuwe hoogbouw . Graag voeren wij overleg met u over de inrichting van deze 

groenstrook. 

 In het ontwerpbestemmingsplan is voorzien in een vergroting van het wateroppervlak. Voor ons 

is het onduidelijk hoe de omvang van dit oppervlak is berekend en hoe deze zich, ook in de tijd, 

verhoudt tot de mogelijke ontwikkeling van de andere plandelen. Daarnaast zijn wij van mening 

dat onvoldoende rekening is gehouden met de doorstroming van het water in het plan. Op dit 

moment is de sloot evenwijdig aan de Professor Evertslaan vervuild. Wij stellen voor een 

duidelijk plan te maken hoe de waterhuishouding in het plan goed kan worden beheerd met 

voldoende aandacht voor de doorstroming. Graag stellen we vanuit omwonenden expertise 

hierbij beschikbaar. 

 Hoogbouw zo dicht op bestaande bebouwing is wat ons betreft ongewenst; de tuinen en balkons 

van de woningen aan de Professor Evertslaan zouden in elk geval in het zomerhalfjaar geen 

schaduw van de hoogbouw moeten krijgen. 

 

Het bestemmingsplan is op dit moment geknipt in twee delen. We begrijpen dat hiervoor gekozen is 

gelet op de marktontwikkeling. Het gevolg hiervan is echter dat dit voor ons als direct 

belanghebbenden veel onzekerheid geeft. We stellen daarom voor om na te gaan of het plangebied 

als geheel te ontwikkelen valt, waarbij investering in de kwaliteit van de omgeving, zoals de 

geluidkwaliteit en het groen, ook eerder, vanuit het geheel bezien, rendabel zullen zijn. 

 

Tot slot gaan wij graag met u het gesprek aan over de wijze waarop het planproces tot nu toe is 

verlopen. Op onderdelen zijn wij zeker tevreden over de goede contacten, daarnaast maakt het 

ontwerpplan duidelijk dat omwonenden op essentiële onderdelen niet voldoende betrokken zijn bij 

gemaakte keuzes en willen we met u nagaan hoe verrassingen over en weer beter te voorkomen zijn 
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en willen wij u toelichten dat wij als bewoners iets geheel anders verstaan onder “hogere waarde” 

dan waar hier sprake van is, namelijk een hogere waarde van het plan als geheel en niet een 

maximale geluidbelasting.  

 

Wij hopen met onze zienswijze een bijdrage te hebben geleverd aan een zorgvuldige besluitvorming 

en zullen ons ook in het vervolg hiervoor inzetten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Belangenvereniging TU Noord, 

 

alsmede de in de bijlage genoemde omwonenden 


