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Betreft:  

a. Second opinion m.e.r. beoordeling, raadscommissie ECMR van 17 september 2008; 
b. Niet ontvankelijk verklaren van ons bezwaarschrift tegen uw besluit van 23 april met 

betrekking tot het besluit m.e.r.-beoordeling TU-Noord, TU-Midden, TNO-Zuidpolder 
en deel Schieoevers 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Agendapunt 8 van uw vergadering van 17 september bevat twee onderdelen waar wij 
achtereenvolgens op in zullen gaan. 
  
a. Second opinion m.e.r.-beoordeling gebied TU/TNO en deel Schie-oevers 
 
Graag reageren wij op het voorstel van uw college om milieueffectrapport op te stellen voor 
een nog te bepalen gebied in het zuidoostelijk kwadrant van Delft.  
Allereerst zijn wij natuurlijk erg blij met deze voor ons toch nog onverwachte wending in het 
beleid ten aanzien van onze woonwijk. Eindelijk zal worden onderzocht welke milieugevolgen 
er (kunnen) zijn als gevolg van de bouw van zeker 5.000 woningen in de Wippolder (ruim 
een verdubbeling van het huidige woningaantal) en welke alternatieve oplossingen bedacht 
zouden kunnen worden. Hopelijk zijn deze gebeurtenissen aanleiding om in het vervolg ook 
bewoners en hun organisaties serieus te betrekken bij de planvorming zodat onnodige 
vertraging als gevolg van juridische procedures kan worden voorkomen.  
 
Ondanks onze positieve gestemdheid hebben wij kanttekeningen bij het raadsvoorstel.  
 
Allereerst willen wij naar voren brengen dat de raad op 23 april is gevraagd om in te 
stemmen met een ondeugdelijk voorstel terwijl de suggestie werd gewekt dat er een 
onafhankelijk oordeel lag van drie deskundigen. Wij zijn dan ook erg blij dat de raad op 23 
april heeft aangedrongen op een second opinion. Sindsdien is duidelijk geworden dat de 
Commissie voor de m.e.r. nooit een advies heeft uitgebracht dat de legitimiteit van het begrip 
woningequivalenten zou ondersteunen.  
Bovendien blijkt uit de conceptversie van de Second opinion van mr Katinka Jesse dat in de 
Aanmeldingsnotite niet is onderzocht of plannen nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
veroorzaken, hetgeen de wet voorschrijft om te komen tot het oordeel dat er al dan niet een 
m.e.r.-plicht geldt, maar of milieugevolgen onder wettelijke kaders kunnen worden 
gereguleerd (zie bijlage 1). Toch een hele andere vraagstelling.  
 



 

Onze bezwaren tegen het nu aan u voorgelegde raadsvoorstel hebben vooral te maken met 
de onduidelijke gebiedsafbakening. Het college stelt namelijk voor een milieueffectrapport te 
(laten) opstellen voor "een nog nader te bepalen gebied in zuidoost Delft." 
Wij hebben inmiddels uit goed ingelichte kring begrepen dat dit milieueffectrapport alleen de 
bestemmingsplangebieden TU-Midden en TNO-Zuidpolder zal omvatten èn deel 
Schieoevers. Men zou hebben besloten om het bestemmingsplangebied TU-Noord hier niet 
bij te betrekken.  
Als dit inderdaad het geval zou zijn dan willen wij hier bij voorbaat onze bezwaren tegen 
inbrengen. De redenen zijn: 
 

1. De Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling TU-Noord, TU-Midden, TNO-Zuidpolder en 
een deel Schieoevers gaat er van uit dat de bestemmingsplangebieden TU-Noord 
met TU-Midden, TNO en deel Schie-oevers samen één samenhangend gebied 
vormen, hetgeen in de Second opinion niet bestreden wordt.  

 
2. Het uitsluiten van het bestemmingsplangebied TU-Noord van de m.e.r. betekent 

dat men er van uit gaat dat ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan TU-
Noord er geen sprake van kon zijn dat de woningbouwplannen boven de 4.000 uit 
zouden komen. Wij bestrijden die aanname en voelen ons gesteund door de uitleg 
die gegeven wordt in de Second opinion, dat bij het bepalen van de m.e.r. 
(beoordelings)plicht uitgegaan dient te worden van de maximale 
gebruiksmogelijkheden die het plan biedt. Ten tijde van de vaststelling van het 
bestemmingsplan TU-Noord is het aantal van 4.000 te bouwen woningen namelijk 
aantoonbaar overschreden in het aaneengesloten gebied TU-Noord, TU-Midden, 
TNO-Zuidpolder en een deel Schieoevers (en zelfs alleen al in het 
bestemmingsplangebied TU-Noord) (zie bijlage 2).  Bij deze berekening is uitgegaan 
van de door DHV in genoemde Aanmeldingsnotie berekende maximale 
gebruiksmogelijkheden die het bestemmingsplan TU-Noord biedt voor woningbouw 
èn de op dat moment bekende bouwaanvragen en (concept)ontwikkelingsplannen.  
We hopen hiermee voldoende aangetoond te hebben dat ook ten tijde van het 
vaststellen van het bestemmingsplan TU-Noord de m.e.r.plichtnorm ruimschoots 
gehaald werd.  

 
3. Het overgrote deel van de inwoners van de Wippolder woont in het 

bestemmingsplangebied TU-Noord. De overige gebieden zijn overwegend 
bedrijventerrein. Het bestemmingsplangebied TU-Noord uitsluiten van dit 
milieueffectrapport betekent dat (alweer) de bewoners worden uitgesloten van 
inspraak en overleg.  
De inzet van al onze moeite om een milieueffectrapport te krijgen is juist onze 
bezorgdheid over ons woongenot, onze leefbaarheid en onze gezondheid als 
inwoners van de Wippolder. Het uitsluiten van de woonwijken van een m.e.r. vinden 
wij onbegrijpelijk te meer omdat elk jaar weer opnieuw door de gemeente zelf, ook in 
het meest recente Plan van Aanpak Luchtkwaliteit, de doorgaande wegen in TU-
Noord als problematisch worden aangemerkt qua milieubelasting. 

 
4. Tot slot worden met dit raadsvoorstel de woongebieden uitgesloten van mogelijk 

alternatieve oplossingen, terwijl daar juist de grootste knelpunten liggen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan Julianalaan-oost, het Poortlandplein en het Mijnbouwplein.  
Voor TU-Noord zou, wat ons betreft, in ieder geval een voorbereidingsbesluit 
genomen moeten worden (zoals is gebeurd bij TNO-Zuidpolder) om te voorkomen dat 
nu al gebouwd wordt op locaties die, op basis van de resultaten van het nog te 
houden milieueffectrapport, mogelijk een andere bestemming zouden moeten krijgen 
dan zoals nu bepaald in het bestemmingsplan. Hierbij denken wij aan het De Vries 
van Heijstplantsoen en de bouwprojecten Kanaalhof / Mijnbouwhof en zeker ook 
Julianalaan 67 langs de Botanische Tuin.  



 

Als conclusie vragen wij u te besluiten om de gehele wijk Wippolder tussen Kruithuisweg en 
Schiekanaal en A13 en Schie te betrekken bij uw besluit een milieueffectrapport te doen 
opstellen. Wij als belangenvereniging zijn natuurlijk altijd bereid tot een gesprek met u, uw 
bestuur en andere betrokken partijen over oplossingen voor mogelijke knelpunten van dit 
m.e.r-besluit. 
 
b. Bezwaarschrift besluit m.e.r.-beoordeling TU-Noord, TU-Midden, TNO Zuidpolder en 
deel Schieoevers  
 
Deel b van agendapunt 8 betreft het voorstel aan de raad om ons bezwaarschrift tegen uw 
besluit van 23 april met betrekking tot het besluit m.e.r.-beoordeling TU-Noord, TU-Midden, 
TNO-Zuidpolder en deel Schieoevers niet ontvankelijk te verklaren. 
De Belangenvereniging TU Noord en Stichting Commissie Natuur en Milieu Delft zijn van 
oordeel dat zij wel ontvankelijk zijn in hun bezwaar. Wij kunnen het advies van B&W van 8 
juli 2008 niet volgen. Ten eerste noemt B&W uw raadsbesluit een voorbereidingsbesluit 
conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Uw besluit van 23 april jl. is wellicht 
een besluit ter voorbereiding van de nog te ontwerpen bestemmingsplannen in de Wippolder, 
maar dat geldt niet voor het Bestemmingsplan TU-Noord. Dat bestemmingsplan is reeds in 
werking getreden waardoor er nooit sprake kan zijn van een voorbereidingshandeling.  
  
Ten tweede, indien u oordeelt dat uw besluit van 23 april jl. wel onder 
voorbereidingshandelingen valt conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht - 
hetgeen wij nadrukkelijk betwisten -  dan is het een voorbereidingsbesluit wat ons 
rechtstreeks in ons belang treft. Wij als bewoners van het plangebied TU-Noord vrezen voor 
aantasting van de luchtkwaliteit, de verkeersveiligheid, het verdwijnen van het groen etc. Een 
MER is van groot belang om te oordelen wat het beste alternatief is voor de komst van de 
woningen en extra verkeer. Indien het besluit belanghebbenden rechtstreeks in zijn belang 
treft, is op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar tegen 
mogelijk.  
  
Wij verzoeken u dan ook ons ontvankelijk in ons bezwaar te verklaren.  
  
Met vriendelijk groet, 
Belangenvereniging TU Noord 

 
 
 
 
 
 
 

Erik van Hunnik 
voorzitter 
 
 
 
Bijlagen: 2



 

BIJLAGE 1 
 
Uit:  
Second opinion. Beoordeling m.e.r.-plicht vanwege de voorgenomen woningbouw TU-
midden, TU-Noord, TNO-Zuidpolder, en een deel Schieoevers concept 20-08-2008  
(tevens bijlage bij het agendapunt Second opinion m.e.r. beoordeling, raadscommissie ECMR van 17 
september 2008) 
 
Deze paragraaf is weggelaten in de definitieve rapportage van 25 augustus (markeringen zijn 
van de belangenvereniging): 
 
7 Een korte opmerking ten overvloede 
Buiten het bestek van de ten behoeve van de second opinion geformuleerde vragen 
vallen kwesties over bijvoorbeeld de interpretatie van het begrip ‘stadsproject’, en het 
criterium op basis waarvan in de m.e.r.-beoordeling al dan niet tot een m.e.r.-plicht 
besloten moet worden. Ter illustratie wijs ik erop dat in de ‘Aanmeldingsnotitie m.e.r.-
beoordeling’ niet steeds wordt aangegeven of de activiteiten ‘woningbouw’ en 
‘stadsproject’ al dan niet belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
veroorzaken. In plaats daarvan, of daarnaast, is aangegeven of milieugevolgen onder 
wettelijke kaders kunnen worden gereguleerd. In dit verband wordt in de 
aanmeldingsnotitie meermaals gesteld dat de uitvoering van een m.e.r. geen 
meerwaarde zal vormen. Het al dan niet vervullen van een meerwaarde is echter niet het 
criterium om te komen tot het oordeel dat er al dan niet een m.e.r.-plicht geldt. Ingevolge 
art. 7.8b lid 1 Wm is het criterium dat daartoe moet worden gehanteerd ‘de belangrijke 
nadelige gevolgen die een activiteit voor het milieu kan hebben’. 
De heer Rommens heeft mij verzocht dergelijke kwesties niet in de second opinion uit te 
werken. Mocht u nadere informatie wensen dan zou ik uiteraard bereid zijn die te 
leveren.



 

 

bruto oppervlakte
woonbestemming 
conform
(ontwerp) 
bestemmingsplan

Woningen op basis 
100
m² bruto per woning

Woningen op
basis 50 m² 
(nieuwbw) of
72 m² (bestaand 
gebouw)

Ontwikkelingsplan Vergund bouwplan aantal woningen 
waarvan uitgegaan 
moet worden ten 
minste

aantal woningen 
waarvan uitgegaan 
moet worden ten 
hoogste

Deelplan
TU-Noord
Hoofdgebouw / Rode Scheikunde Rijksmonument 42.900 429 596 429 596

Nieuwbouw 20.000 200 400 200 400
Zuidplantsoen Nieuwbouw 4.000 40 80 30 30 30
Biotechnologie 26.000 260 520 260 520
Kanaalweg 3 / Geodesie Oudbouw 12.800 128 178 128 178

Nieuwbouw 11.700 117 234 117 234
De Vries van Heystplantsoen Oudbouw 2.500 25 35 25 35

Nieuwbouw 21.470 215 429 215 429
Mijnbouwplein 11 Rijksmonument 53 107 107 107
Mijnbouwhof Nieuwbouw 7.240 72 145 72 145
Mijnbouwstraat 120 Rijksmonument 9.000 90 125 90 125
(min 6000 m2 techniekmuseum) Nieuwbouw 2.500 25 50 25 50
Charlotte de Bourbon Nieuwbouw 2.250 23 45 23 45
Gele Scheikunde Nieuwbouw zie studie RBOI 470 940 470 940
Maerten Trompstraat Nieuwbouw 1.750 17 35 8 7 7 7
Scheepmakerij Oudbouw 13 13 13
Pauwmolen * Nieuwbouw 194 194 194
subtotaal TU Noord 2.164 3.919 2.405 4.048

Schieoevers (oost)
Nieuwe haven
Nieuwe haven Stud. Eenheden

TU-Midden *
Balthasar vd Polweg III Stud. Eenheden 238 238 238
Rotterdanseweg 139 Stud. Eenheden 263 263 263
Leeghwaterstraat Stud. Eenheden 240 240 240
Subtotaal TU-Midden 741 741

TNO-Zuidpolder Woningen 350 350 350
subtotaal
totaal in gebied 956 387 3.496 5.139

* noot:
Uitgegaan is van de woningaantallen die in april 2007 bekend waren:
Scheepmakerij Ontwikkelingsplan 10-jun-03
Pauwmolen Ontwikkelingsvisie Pauwmolen 20 dec 2005
Balthasar van der Polweg aanvraag bouwvergunning op 18 april
Rotterdamseweg 139 concept ontwikkelings  12 april akkoord college
Leeghwaterstraat aanvraag bouwplan 18 april 2007

BIJLAGE 2
Onderstaande berekening voor het maximaal aantal woningen is gemaakt op basis van mogelijkheden en bekend zijnde plannen in april 2007. Indien weinig informatie bekend is, is uitgegaan van de maximale waarde.
Voor studentenwoningen is er van uitgegaan dat dit woningen zijn in de zin van het Besluit m.e.r. tenzij reeds definit ief vergund. Er is geen sprake van vervangende nieuwbouw van woningen in het plangebied.
Bestemmingen Woondoeleinden: aantal woningen

Theoretisch Werkelijkheid Werkelijkheid bestemmingsplan

 
 


