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Consequenties van de uitspraak van de Raad van State voor 
bouwplannen in TU-Noord 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

In de commissievergadering van 20 mei 2009 heeft wethouder Koning 
toegezegd u te informeren over de gevolgen van de uitspraak van de Raad 
van State over het bestemmingsplan TU-Noord. Op 28 mei heeft u van ons 
een notitie met informatie over de uitspraak zelf ontvangen. In deze notitie 
informeren wij u over de consequenties voor de bouwplannen in het gebied. 
Hierna wordt aangegeven welke delen van het plan zijn vernietigd en wat 
hiervan de consequenties voor de voortgang van de projecten zijn. 

Zuidplantsoen 
Dit project is reeds opgeleverd. 

De Vhes van Heijstplantsoen 2 (DUWO), Mijnbouwplein 11 (DUWO), 
Charlotte de Bourbonstraat (OMA) 
Voor deze projecten is de bouvwergunning onherroepelijk en van 
Mijnbouwplein 11 en Charlotte de Bourbonstraat is de bouw al gestart. De 
vernietiging van het bestemmingsplan heeft geen praktische gevolgen voor 
deze plannen. 

Kanaalweg 3 (DUWO), Kanaalhof/Mijnbouwhof (DUWO), Scheepmakerij 
(De Groene Groep) 
De planontwikkeiing is afhankelijk van de randvoorwaarden die in een nieuw 
bestemmingsplan worden vastgelegd. 

Mijnbouwstraat 120 (Techniek Museum) 
Nu het bestemmingsplan voor dit perceel is vernietigd, valt de gemeente 
terug op de bouwverordening als toetsingskader indien de bouwvergunning 
in behandelen genomen wordt (voorbereidingsbesluit). 

dulianalaan 67 (Technische Botanie) 
Herontwikkeling van dit gebouw start niet voor eind 2012, wanneer de 
universiteit het pand verlaat. Voor dit plan dient volgens de Raad van State 
beter onderzoek te worden verricht naar de gevolgen van de bouw voor de 
grondwaterstand, de bezonning en de relatie tot de ecologische 
hoofdstructuur van Delft. Er is voldoende tijd om voor dit perceel een nieuw 
bestemmingsplan op te stellen. 
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dulianalaan 136 (Gele Scheikunde) 
Voor dit terrein goid in het vernietigde plan een uit te werken bestemming. 
Herontwikkeling van deze panden start niet voor eind 2012, wanneer de 
universiteit vertrekt. Er is voldoende tijd om hiervoor een nieuw 
bestemmingsplan op te stellen. 

dulianalaan 132-134 (Rode Scheikunde) 
In dit gebouw zit tijdelijk, tot 2013, de faculteit Bouwkunde. Er is voldoende 
tijd om hiervoor een nieuw bestemmingsplan op te stellen. 

Tegelijkertijd met het opstellen van het bestemmingsplan zullen de 
milieugevolgen inzichtelijk worden gemaakt door middel van een project-
MER. 

Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

^ ; ^ k t ' * - > - ^ , burgemeester 

mr. clrs..6:A.A. Verkerk 

rs. T.W. Andriessen l.s. 
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