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Amsterdam, 25 juni 2008 
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ons kenmerk: 50006172/162/ ajonkhoff 

onderwerp: Nadere gronden van BEZWAARSCHRIFT tegen uw besluit van 23 april jl. waarbij u 
besloot dat voor de totale ontwikkeling TU/TNO gebied en deel Schie-oevers geen m.e.r.-
procedure gevolgd hoeft te worden, met kenmerk: 348766.

E-mail: a.jonkhoff@spuistraat10.nl 
tel.nr: 020-5205112 of 06-10116790 

 
  

 
Geachte Raadsleden, 
 
Als gemachtigde van:  
- de Belangenvereniging TU Noord gevestigd te Delft en   
- de Stichting Commissie Natuur en Milieu Delft gevestigd te Delft,  
heb ik op 3 juni jl. een bezwaarschrift in tegen het bovengenoemd besluit van 23 april 2008 
ingediend. In dit besluit wordt – kort gezegd – door u besloten dat voor de totale ontwikkeling 
TU/TNO gebied en deel Schie-oevers geen m.e.r.-procedure gevolgd hoeft te worden. Cliënten 
kunnen zich met dit besluit niet verenigen. Hierbij dien ik de nadere gronden van het bezwaarschrift 
in.  
 
Cliënten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te 
breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen.  
 
Ter toelichting geldt het volgende: 
 
I FEITELIJKE ACHTERGRONDEN 

 
1. De Belangenvereniging TU Noord komt volgens haar doelstelling op voor het behartigen van de 

belangen van bewoners inzake de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving in het TU- 
Noord-gebied. De Stichting Commissie Natuur en Milieu Delft heeft ondermeer ten doel het 
beschermen en verbeteren van de natuur en het milieu in Delft. Het TU-Noord-gebied valt in het 
TU/TNO gebied.   

 
2. Onderhavig besluit heeft betrekking op een wijk van Delft waar veel gebouwen van de 

Technische Universiteit vrij zijn gekomen. Uw gemeente heeft besloten hier planvorming  voor 
op te stellen zodat – kort gezegd – grootschalige woningbouw mogelijk is. Cliënten vrezen 
hierdoor dat de luchtkwaliteit verslechtert. Met name in het gebied TU-Noord is de lucht langs de 

AANTEKENEN 
Raad van de gemeente Delft 
Postbus 53 
2600 AB  DELFT 
 



doorgaande route van de wijk al zeer slecht en volgens berekeningen van cliënten zal met de 
uitvoering van de plannen in en rondom het plangebied TU-Noord nog veel meer verkeer door de 
wijk gaan. Cliënten hebben daarnaast berekend dat in de gehele Wippolder er tot 2020 zeker 
6.000 woningen bij gebouwd zullen worden waardoor het autobezit in de wijk aanzienlijk zal 
toenemen. Ook vrezen cliënten dat door de komst van zo veel woningen veel open ruimte en 
groen in de gemeente Delft zal verdwijnen. De bouwplannen hebben ingrijpende gevolgen voor 
de leefbaarheid. Niet alleen de verwachte sterke groei van verkeersstromen in een gebied waar 
plandrempels voor luchtkwaliteit fors worden overschreden en woonstraten met meer dan 65 dB 
verkeerslawaai worden belast, zoals in de wijk TU-Noord (zie kaarten gemeentelijke website) is 
een probleem. Vooral ook het voornemen voor de bouw van massieve appartementencomplexen 
in de Botanische Tuin welke deel uitmaakt van het Beschermd Stadsgezicht en de Ecologische 
Hoofdstructuur is niet gebaseerd op een strategische afweging van kansen en mogelijkheden. In 
een MER worden alternatieven voor zulke zware ingrepen integraal onderzocht en objectief 
afgewogen. Bij een milieu-effectrapportage bij grootschalige woningbouw dienen volgens de 
Nota van Toelichting bij het besluit m.e.r., effecten 'op de bodem, luchtverontreininging, 
geluidhinder, energieverbruik, verkeersaantrekkende werking, gevolgen voor het landschap, de 
cultuurhistorie en de archeologie alsmede gevolgen voor de flora, fauna en de ecologie' worden 
meegenomen.Cliënten zijn aldus van oordeel dat een milieueffectrapportage hier op zijn plaats is.   

 
3. Cliënten kunnen uw besluit van 23 april jl. om af te zien van een milieueffectrapportage niet 

volgen en dienden om die reden bezwaar bij u in.  
   

II JURIDISCHE BEOORDELING 
 

Milieueffectrapportage verplicht  
  
Aaneengesloten gebied omvat meer dan 4000 woningen 
 In het bestreden besluit concludeert u dat het woningbouwprogramma TU-Noord, TU-Midden,TNO-
Zuidpolder en oostelijk deel Schie-oevers onder de 4000 woningen blijft. Volgens de berekeningen 
van cliënten worden in het betreffende aaneengesloten gebied - de  Wippolder - veel meer dan 4.000 
woningen gerealiseerd voor 2020. In deze berekening komen cliënten zelfs tot meer dan 6.000 nieuwe 
woningen in deze wijk. Met een dergelijk aantal nieuwe woningen had een milieueffectrapportage en 
zeker een beoordeling van de m.e.r.-plicht moeten worden uitgevoerd. Het bestreden besluit is in 
strijd met artikel 7.2 en het Besluit milieu-effectrapportage, onderdeel C onderdeel 11.1. Maar ook 
zonder de bouwplannen zoals aangekondigd in Woonvisie Delft 2008 -2020 en op het 
bestemmingsplangebied TNO-Zuidpolder neemt het aantal woningen in de Wippolder sterk toe.  
4. Cliënten hebben zelf de geplande woningbouw in de Wippolder bij elkaar opgeteld. De eerste 

keer is dit gedaan ten behoeve van  het Beroepsschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuid Holland betreffende het bestemmingsplan TU-Noord. (zie bijlage 1) Hieruit blijkt dat 
alleen al op basis van de toen bekende nieuwe bouwplannen het in totaal 4.049 woningen in dit 
aaneengesloten gebied omvat. En wanneer de aantallen woningen genoemd in de Woonvisie 
2008-2020 er nog bij worden meegenomen, omvatten de woningbouwplannen zelfs 6.300 
woningen. 

Bijl 1.  Een kopie van p18 t/m 21 van Nadere gronden van Beroepsschrift sluit ik als bijlage 1 bij 
 
 

5. Met de geplande ontwikkelingen in het gebied TU-Midden, TU-Noord, TNO-Zuidpolder en deel 
Schieoevers is sprake van een aaneengesloten woonbebouwing. Dat het hier om een 



aaneengesloten woonbebouwing gaat wordt erkend in de Aanmeldingsnotitie waarover u op 23 
april heeft besloten. Naar aanleiding van genoemde Aanmeldingsnotitie hebben wij opnieuw 
berekend hoeveel woningen gebouwd gaan worden op basis van alle plannen in het gebied TU-
Noord, TU-Midden, TNO-Zuidpolder en deel Schieoevers. Deze berekening is nauwkeuriger dan 
de voorgaande omdat hierbij gebruik is gemaakt van de nieuwe gegevens die vermeld werden in 
de Aanmeldingsnotitie en van informatie over binnenkort uit te voeren bouwplannen opgevraagd 
bij DUWO, de woningcorporatie die verantwoordelijk is voor verreweg de meeste 
studentenwoningen die in dit gebied gerealiseerd gaan worden. De resultaten hiervan zijn aan uw 
raadscommissie ECMR van 17 april 2008 voorgelegd en als bijlage 2 hieraan toegevoegd. 
Volgens deze berekeningen zullen in het plangebied 4.256 woningen gerealiseerd gaan worden en 
als we het convenant huisvesting en de Woonvisie 2008-2020 hier nog aantoevoegen komen we 
op 6.756 te realiseren woningen.  

Bijl 2.  Een kopie van deze Berekening tbv de commissie ECMR sluit ik als bijlage 2 bij 
 

6. Ook verwijs ik namens cliënten naar  Reactie Belangenvereniging TU Noord op notitie 
beantwoording vragen Commissie ECMR d.d. 21 april 2008. (zie bijlage 3)  Deze berekening van 
de tot 2020 te verwachten woningbouwaantallen  is nog verder verfijnd door in èèn tabel de 
berekeningen van cliënten direct te vergelijken met die uit de Aanmeldingsnotie . Hieruit blijkt 
dat in het aaneengesloten gebied ten minste uitgegaan moet worden van in totaal 4.405 te 
realiseren woningen op basis van concrete bouwplannen en zelfs van 5.741 te realiseren 
woningen die per saldo in de planperiode maximaal mogelijk worden gemaakt door de 
bestemmingsplannen in het plangebied.. Het gaat hierbij dus om een uitbreiding van meer dan 
4.000 woningen binnen de bebouwde kom.In de berekeningen van cliënten liggen de aantallen 
nieuwe woningen op basis van de mogelijkheden die de bestemmingsplannen bieden tussen de 
5.000 en 6.000 woningen! Op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer en categorie 11.1 
van onderdeel C van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 geldt een m.e.r.-plicht. Het 
bestreden besluit is in strijd met artikel 7.2 van de Wet milieubeheer. 

Bijl 3.  Een kopie van deze Reactie sluit ik als bijlage 3 bij.  
 
Studenteneenheid dient minimaal als woning meegerekend te worden 
7. In uw berekening over de aantallen woningen gaat u uit van aanzienlijk minder woningen dan 

cliënten omdat u rekent met zogenaamde woningequivalenten. Hierbij telt u studenteneenheden 
als een halve woning. In de door DHV opgestelde Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling TU-
midden, TU-Noord, TNOZuidpolder en deel Schieoevers van april 2008 definitief, bijlage 1 staat: 
“voor studenteneenheden is conservatief uitgegaan dat 2 studenteneenheden gelijk staan aan 1 
woningequivalent”. In totaal stelt DHV dat het gaat om 5086 woningen, waarvan 2652 
studentenwoningen en 2434 overige woningen. Rekenend in woningequivalenten telt u de 
studentenwoningen voor de helft mee, wat het totaal brengt op 3760 (2434+1326).  

 
8. Het is cliënten onduidelijk waar u deze bevoegdheid van het toepassen van deze 

halveringstechniek op baseert. In wet- of regelgeving troffen cliënten hier geen bevoegdheid over 
aan. Noch in het besluit m.e.r., de Wet milieubeheer is sprake van woningequivalenten. In 
Onderdeel C.11.1 van het besluit m.e.r. is alleen sprake van woningen. Ook de Woningwet geeft 
geen definitie. Wel is de jurisprudentie van de Woningwet m.b.t. het begrip woning dermate ruim 
‘het feitelijk gebruik als woning is bepalend’ dat ook een studenteneenheid als woning gezien kan 
worden. 

 
9. Ook trof ik geen uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het 

toepassen van studenteneenheden als halve woningen voor de toepassing van Onderdeel C 11.1 



van het besluit Milieu-effectrapportage. Wel trof ik een uitspraak aan over zogenaamde woon-
(zorg)eenheden waarbij de Afdeling oordeelde dat deze eenheden als woningen meetelden 
(200508299):   

 
'Het oordeel van de Afdeling 
2.17. Uit de oppervlakte van het plandeel met de bestemming "Woondoeleinden" en de maximaal 
toegestane hoeveelheid woningen per hectare kan worden afgeleid dat in dit deel van het plangebied 
maximaal 1.330 woningen kunnen worden gebouwd. In het deel van het plangebied met de bestemming 
"Maatschappelijke doeleinden" en de aanduiding "zorgcomplex" kunnen volgens maximale berekeningen in 
het deskundigenbericht 932 woon(zorg)eenheden worden gebouwd, in welk geval het mogelijk is dat het te 
realiseren aantal woningen en woon(zorg)eenheden op ruim 2.200 komt'. 

 
Cliënten zijn van oordeel dat bij analoge toepassing van deze uitspraak waarbij 
woon(zorg)eenheden gewoon als woningen meetelden, het toepassen van studenteneenheden als 
halve woning, hiermee in strijd is.    

  
10. De jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is daarnaast helder 

wat met een woning bedoeld wordt in het kader van Onderdeel C 11.1 van het besluit Milieu-
effectrapportage. Er dient aansluiting gezocht te worden bij het geldende bestemmingsplan, zie de 
uitspraak 200508475/1 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 27 september 
2006 (bestemmingsplan "De Eenhoorn"):  

 
2.7.2. Ingevolge artikel 7.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer, in samenhang met artikel 2, eerste lid, van 
het Besluit milieu-effectrapportage 1994, zoals gewijzigd bij Besluit van 7 mei 1999 (verder: het Besluit 
m.e.r.), en bijlage-onderdeel C, onder 11.1, voor zover hier van belang, is de bouw van woningen, in 
gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een aaneengesloten gebied en 4000 of meer woningen 
bevat binnen de bebouwde kom, aangewezen als activiteit ten aanzien waarvan het maken van een MER 
verplicht is. 
 
2.7.3. Ingevolge artikel 1, lid 26, van de voorschriften van het bestemmingsplan wordt in het plan onder een 
woning verstaan een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden. 

 
In het betreffende gebied is het bestemmingsplan TU-Noord reeds in werking getreden. In artikel 
1 onder 48 staat de definitie van woning:"een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor 
huisvesting van één afzonderlijke huishouding". Een studenteneenheid behoort aldus als een 
volwaardige woning meegerekend te worden. Op grond van deze definitie zou zelfs beredeneerd  
kunnen worden dat bij studentenhuisvesting een studenteneenheid zelfs als meerdere woningen - 
conform het aantal studenten die daar kunnen wonen - meegenomen dient te worden.  
 

11. Concluderend zijn cliënten van oordeel dat uw stelling dat uitgegaan mag worden in de 
berekeningen dat 2 studenteneenheden gelijk staan aan 1 woningequivalent, niet terug te vinden is 
in wet- regelgeving of jurisprudentie. Hieruit blijkt het tegendeel, een wooneenheid dient als 
woning geteld te worden voor de toepassing van Onderdeel C 11.1 van het besluit Milieu-
effectrapportage. Dat betekent voor de geplande woningbouw in het gebied TU/TNO Zuidpolder 
terrein en oostelijk deel van de Schieoevers het gaat om 5086 woningen, namelijk 2652 
studentenwoningen en 2434 overige woningen. Boven de 4000 woningen behoort op grond van 
het Besluit Mileueffectrapportage een MER opgesteld te worden.  

 
Ontwerpbestemmingsplan TU-Midden niet meegenomen 
12. Inmiddels is gebleken dat u op het moment dat het raadsbesluit over de Aanmeldingsnotitie werd 



genomen niet bekend was (en kon zijn) met het ontwerpbestemmingsplan TU-Midden, omdat 
deze pas vanaf 6 mei 2008 ter inzage ligt. De toelichting op het Ontwerpbestemmingsplan TU-
Midden geeft aan dat de woningbouwaantallen aanzienlijk hoger liggen dan aangegeven in de 
Aanmeldingsnotitie en dat bovendien met dit bestemmingsplan de bestemming Maatschappelijk 
Onderzoek en Onderwijs enorm is uitgebreid ten opzichte van de huidige situatie. Het college van 
burgemeester en wethouders was echter wel bekend met deze informatie omdat deze in haar 
vergadering van 22 april 2008 het Ontwerpbestemmingsplan TU-Midden heeft goedgekeurd en 
informatie aan de raad heeft onthouden. Het is vreemd dat u deze informatie werd onthouden 
omdat de Aanmeldingsnotie waarover u heeft besloten onderdeel is van het 
ontwerpbestemmingsplan TU-Midden. 

 
13. U was  allereerst niet bekend met de constatering dat in 2007  TU-Midden 553 woningen, 270 

wooneenheden en 223 spaceboxen telt. Per saldo zijn dit 1.046 woonruimten waar  ruim 1.420 
mensen wonen. (p27 van de Toelichting op het ontwerpbestemmingsplan TU-Midden) Dit 
betekent een gemiddelde woningbezetting van 1,36. Alleen al dit cijfer plaatst een zeer groot 
vraagteken bij de houdbaarheid van de gemeentelijke methode om  studentenwoningen slechts 
voor de helft mee te tellen. Uit deze gegevens blijkt namelijk dat 75% veel dichter bij de 
werkelijkheid ligt. Als de logica van de gemeentelijke woonequivalenten toegepast zou worden 
op de reële  gemiddelde woningbezetting van studentenwoningen in het gebied TU-Midden, dan 
komt het totaal aantal in de Wippolder te bouwen woningen zoals genoemd in bovengenoemde 
Aanmeldingsnotitie (DHV maart 2008) op  2434 woningen + 2652 x 75% = 4423 woningen. En 
dat getal ligt ver boven de grens van 4000 woningen binnen de bebouwde kom van het Besluit 
milieueffectenrapportage.  

 
14. Ten tweede is er een belangrijk verschil tussen het aantal te realiseren studenteneenheden zoals 

vermeld in de Toelichting op het Ontwerpbestemmingsplan en zoals voorgelegd is in de 
Aanmeldingsnotitie (DHV maart 2008).  

 
 Aanmeldingsnotitie Toelichting o.b.p.  

TU-Midden 
   
Balthasar vd Pol toren 3 405 405 
Leeghwaterstraat-West 186 186 
Rotterdamseweg 139 263 263 
Extra programma 600 *1.550 
  
TOTAAL 1.454 2.404 
* Het aantal geldt voor de gebieden TU-Noord en TU-Midden samen. Maar omdat het verschil van 950 extra 
studentwoningen  in de Aanmeldingsnotitie niet onder TU-Noord vermeld staat wordt het hier meegerekend.  Het gaat 
immers om het woningbouwprogramma in het aaneengesloten gebied  TU-Midden, TU-Noord. TNO-Zuidpolder en deel 
Schieoevers 

 
Het verschil bedraagt 950 studentenwoningen en of je dit verschil met een factor half, driekwart 
of één vermenigvuldigt, de uitkomst maakt dat het totale aantal te bouwen woningen in TU-
Midden, TU-Noord. TNO-Zuidpolder en deel Schieoevers ten opzichte van het gegeven aantal in 
de Aanmeldingsnotitie op meer dan 4.000 uitkomt, de juridische grens voor een verplichte m.e.r. 

 
15. Tot slot is er de dynamiek van het universiteitsterrein, zoals dat in de inleiding van de Toelichting 

wordt genoemd.  “Dat wil zeggen dat als gevolg van reorganisaties, verhuizingen, groei en krimp 
van instellingen en bedrijven en nieuwe initiatieven de gebouwde omgeving voortdurend moet 



worden aangepast. Dit vraagt om de nodige flexibiliteit. Hier is in het bestemmingsplan rekening 
mee gehouden. (..)  Dat betekent dat de gezichtsbepalende zijden een precieze omkadering 
hebben gekregen in de vorm van bebouwingsgrenzen en de tussenzones aanzienlijk globaler 
worden weergegeven, voorzien van bebouwingspercentages en bouwhoogtes. Binnen de globaal 
bestemde zones zullen aanpassingen en uitbreidingen maar ook sloop-nieuwbouw veelal mogelijk 
zijn zonder een planologische procedure.” (p9 van de Toelichting). In de juridische paragraaf van 
de Toelichting wordt het aldus geformuleerd: “ Er is gekozen voor een gedetailleerd én 
ontwikkelingsgericht plan. De ontwikkelingsgerichtheid blijkt met name binnen de bestemming 
Maatschappelijk – Onderzoek en onderwijs uit de ruime ‘jas’ die de bestemmings- en 
bouwvlakken bieden, zowel in oppervlakte als bouwhoogte. Zo is er ruimte voor niet ingrijpende 
uitbreidingen en aanpassingen van bestaande complexen”. 

 
16. De contouren van de Plankaarten en Toelichting van het bestemmingsplan TU-Midden maken 

volgens cliënten juist wel ingrijpende wijzigingen mogelijk omdat ze zich uitstrekken tot ver 
buiten de bestaande bebouwing er tot tenminste 4 à 5 verdiepingen (15 meter) en maximaal 9 à 10 
verdiepingen (30 meter) bebouwing gerealiseerd kan worden. Zoals u weet is dat wat een 
bestemmingplan mogelijk maakt richtinggevend voor de vraag of er al dan niet een m.e.r. plaats 
zou moeten vinden. Cliënten nodigen u daarom uit om te berekenen wat het verschil is tussen het 
huidige gebruik van instellingen en bedrijven en het aantal bvo’s dat wordt mogelijk gemaakt met 
het nu voorgelegde ontwerp bestemmingsplan TU-Midden.  Het verschil tussen  het vigerende 
bestemmingsplan en het nu voorgelegde met betrekking tot de bestemming Maatschappelijk – 
Onderzoek en onderwijs had meegenomen moeten worden bij de afwegingen van de 
Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling TU-Midden, TU-Noord. TNO-Zuidpolder en deel 
Schieoevers. 

 
Figuur 1: Doorsnede van toevoegingen die ontwerpbestemmingsplan mogelijk maakt met maximaal toegestane 
bouwhoogten. 

 
 
17. Samenvattend komt er veel ruimtelijke verdichting in en rond TU-Midden van zowel woningen 

(meer dan 4.000) als bedrijfsfuncties waardoor de druk, ook op de woonbuurten er om heen, nog 
extra toeneemt. Om deze reden dient een beoordeling te worden uitgevoerd van de mogelijke 
milieueffecten van het gehele plan, zeker nu zoveel woningen gelijktijdig mogelijk gemaakt 
worden met de bestemmingsplannen TU-Noord,TU-Midden, TNO-Zuidpolder en Schieoevers. 
Gezien de infrastructurele samenhang van de plangebieden is een goede, integrale m.e.r. wettelijk 
verplicht. 

 
18.  Clienten menen, dat zij nu bij een negatief mer-beoordelingsbesluit toch al belanghebbend zijn en 

dit niet in de bestemmingsplanprocedure TU-Midden dit pas willen aankaarten. Reden is dat dit 
mer-beoordelingsbesluit niet met terugwerkende kracht kan wordt gebruikt voor 



bestemmingsplan TU-Noord omdat cliënten in die procedure niet op grond van de nu beschikbare 
informatie hebben kunnen opkomen tegen het niet uitvoeren van een m.e.r.  

 
19. Tenslotte zijn cliënten van mening dat in de aanmeldingsnotitie in hoofdstuk 4 niet wordt 

gemotiveerd, waarom het verkeer niet enorm zal toenemen. Cliënten zijn van mening, dat de 
hoeveelheid verkeer als gevolg van de enorme verdichting, zoals hiervoor beschreven, met 
ongeveer 60% zal toenemen. Dit is door de gemeente niet afdoende weerlegd, en tot 2 maal toe 
zelfs bevestigd. Cliënten hebben dit in hun zienswijzen, bezwaarschrift en beroepsschrift 
bestemmingsplan TU-Noord aangegeven en recent ook weer in de zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan TU-Midden, zie bijlage 4. Als gevolg van deze enorme 
verkeerstoename zal de luchtkwaliteit nog verder verslechteren en zullen concentraties 
luchtverontreinigende stoffen tot ver in het volgende decennium boven de wettelijke normen 
blijven, en bij lange na niet voldoen aan de wetgeving die geldt voor het maatgevende jaar 2010.  
Zie bijlage 4 voor een verdere onderbouwing.  

 
 

  REDENEN WAAROM ik u namens cliënten verzoek: 
- met inachtneming van de hiervoor weergegeven gronden het bestreden besluit te heroverwegen en 
- een vergoeding in verband met de behandeling van het bezwaar op grond van artikel 7:15 van de 

Algemene wet bestuursrecht.   
 
Hoogachtend, 
 
 
Anna H. Jonkhoff 
 
PS bij het plannen van een mogelijke hoorzitting verzoek ik u rekening te houden met mijn 
afwezigheid in de maand juli.  



BIJLAGE 1:  
p18 t/m 21 van Nadere gronden van Beroepsschrift tegen het besluit van 18 
december 2007 van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland 
betreffende een gedeeltelijke goedkeuring bestemmingsplan “TU-Noord (de 
noordelijke Wippolder)”, gemeente Delft met kenmerk: PZH-2007-687710 
 

Geplande woningbouw in het bestemmingsplangebied TU-Noord 
 
Straat            Aantal  Bron 
De Vries v. Heijstplantsoen: 284    aantal vergunde wooneenheden 
Hoek Kanaalweg 3,   200  website DUWO: projecten 
TU Noord  (Kanaalhof)  398  website DUWO: projecten 
Mijnbouwplein 11    95  website DUWO: projecten 
Scheikunde Geel:  470  GS dd 18 dec,2007  
Scheikunde Rood 

Nieuwbouw:    90   website Villaacademica, fortis vastgoed 
Renovatie  190  website Villaacademica, fortis vastgoed 
Oxford&Cambridge   30  website Villaacademica, fortis vastgoed 

Mijnbouwstraat 120    46  Bijlage 3 Intentieovereenkomst Energievoorziening TU Noord  
      juni2006 
Maerten Trompstraat      7    bouwvergunning dd 21 aug 2007 
Scheepmakerij: Vliegenthart   13   toelichting bestemmingsplan TU-Noord 
Charlotte de Bourbonstraat   30  toelichting  bestemmingsplan TU-Noord 
Julianalaan 67      94  Bijlage 3 Intentieovereenkomst Energievoorziening TU-Noord  
      juni2006 
Pauwmolen:   194    ontwikkelingsvisie, dec.05, 
  

Totaal   2.141  
 
 
Geplande woningbouw in het bestemmingsplangebied TU-Midden 
 
Straat            Aantal  Bron 
Balthasar van der Polweg  405    website DUWO: projecten 
Rotterdamseweg 139   275  Ontwikkelingsplan Studentenhuisvesting R’damseweg 139,  
      17.04.2007 
Hammenpoort    238  website DUWO: projecten 
 
 Totaal    918 
 
 
Geplande woningbouw in het bestemmingsplangebied TNO 
330 woningen worden momenteel gerealiseerd in het noordwestelijk kwadrant. Deze tellen we niet mee 
omdat deze onderdeel uitmaken van een onherroepelijk bestemmingsplan. 
Sinds 14 januari 2008 is er een voorbereidingsbesluit voor dit bestemmingplan van kracht  waarin het 
voornemen gemeld is om in alle vier de kwadranten woningbouw te realiseren. Hiertoe wordt een nieuw 
bestemmingsplan voorbereid. Het 4e kwadrant is het kleinste, maar voorzichtigheidshalve schatten we het 
totaal aantal te realiseren woningen op dit terrein op:  
 

3 x 330 =  990 
 
 
Totaal overzicht nieuwe bouwplannen: 



 
Wippolder: 

TU-Noord  2141 
TU-Midden    918  
TNO terrein    990 

 

TOTAAL  4049 
 
 

Relevante nieuwe afspraken 
- In de Woonvisie 2008 – 2020 (behandeld in de raad op 21 februari 2008) is er in 2006 een convenant 

studentenhuisvesting gesloten tussen DUWO, TU en gemeente waarin 1600 wooneenheden in de TU wijk 
moeten worden gerealiseerd voor 2016. De woonvisie gaat nog verder en zet in op het realiseren van minimaal 
3600 woningen tot 2016. Dat zijn 2000 woningen meer dan genoemd in het convenant uit 2006. De woonvisie 
gaat verder: “Bij het zoeken naar locaties voor studentenhuisvesting lijken de uitbreidingsmogelijkheden in 
TU Midden kansrijk, maar ook andere delen van de stad worden in het zoekproces meegenomen.”  Stel dat de 
verdeling van de locaties over TU-Midden en de rest van de stad 50-50 is, en waarschijnlijk is dat een 
onderschatting, dan komen er in het bestemmingsplan-gebied TU-Midden nog 1000 woningen extra erbij. 

 
- Tot slot is er het gebied tussen de Rotterdamseweg en de Schie. Deze strook maakt onder de naam “de 

ladder” deel uit van een groter gebied dat Schieoevers genoemd wordt en waarvoor een Gebiedsvisie door de 
raad is vastgesteld op 16 januari 2006. Het meest noordelijke deel van deze “ladder” , net ten noorden van de 
nieuwe haven, is in deze visie aangewezen voor de functie wonen of beter “transformatie tot wonen” . 
Momenteel staan er nog enkele arbeidsextensieve bedrijfsgebouwen, maar een deel daarvan is inmiddels 
gesloopt. (De toekomst van de Porceleijne Fles is nog onduidelijk). Op 5 februari 2007 bericht B&W van 
Delft aan de Gemeenteraad in “Voortgang project Herstructurering Bedrijventerrein Schieoevers”  over de 
stand van zaken. Gemeld wordt: “voor het deelgebied Nieuwe Haven aan de Rotterdamseweg-noord 
(noordoost-kwadrant) wordt eveneens gericht op een volledige transformatie, deels met woningbouw 
aansluitend op het woongebied Princehaven en deels met een mix van ondernemingen en voorzieningen voor 
startende ondernemers, alsmede publieksfuncties aan een deel van de kade.”   

 
Volgens de Woonvisie 2008 – 2020 wil de gemeente 2.500 woningen bouwen voor de doelgroep 
startende ondernemers en kenniswerkers. Groepen die hieronder vallen zijn 1) jonge starters en jongeren tot 35 
jaar die klaar zijn met opleiding 2) de meer gesettelde kenniswerkers. Men wil zich hierbij met name richten op 
de eerste groep, de jonge starters en jongeren tot 35 jaar die woon-werk 
combinaties ambiëren. De meest voor de hand liggende locaties voor experimentele woningbouw 
voor deze doelgroep worden gezien in de gebieden het TU-Noord, TU-Midden en de Schieoevers. 
Voor de tweede groep worden centrumstedelijke woonmilieus gezocht zoals Spoorzone en Station Delft Zuid. 
Zelfs als we de helft van de ambitie van 2.500 woningen zouden toekennen aan de groep waar men zich met 
name op wil richten, namelijk de jonge startende ondernemers, en aan (het aaneengesloten gebied) de Wippolder 
zouden toevoegen, en ook dit is waarschijnlijk een behoorlijke onderschatting van het aantal, dan komt het totale 
aantal beoogde nieuwbouwwoningen uit op tenminste 6.000 woningen die voor 2020 in de Wippolder 
gerealiseerd zouden moeten worden. 
 
 
 
 
 
 
Samengevat wordt de optelling: 



 
Volgens bestemmingsplannen 

TU-Noord + TU-Midden + TNO   4049 woningen 
 
Volgens woonvisie 2008 –2020  

TU-Midden     1000  woningen   
TU-Noord, TU-Midden en Schieoevers  1250  woningen 

 
TOTAAL GENERAAL 6300 woningen die in de Wippolder voor 2020 gerealiseerd 

gaan worden.  
 

 
 

Waarschijnlijk zijn het er nog veel meer aangezien het bij de Woonvisie voor de Wippolder om 
voorzichtige schattingen gaat.  
 
 

 


