
 
 
 
NIEUWSBRIEF, september 2008  
 
Inhoud:  
Milieu Effect Rapportage 
Verkeer Julianalaan en Sebastiaansbrug 
 
Beste leden van de belangenvereniging, 
 
Dit is onze eerste elektronische nieuwsbrief. We willen u hiermee op de hoogte houden van de vele 
ontwikkelingen. 
Enkele malen per jaar zullen wij een nieuwsbrief sturen en wij hopen natuurlijk op reacties, kritisch en 
ondersteunend.  
Het bestuur en de werkgroepen van de belangenvereniging kunnen met steun en informatie vanuit de 
vereniging goed onderbouwd met de gemeente in gesprek blijven, wij kunnen zienswijzen indienen of 
bezwaar aantekenen.  
 
Milieu Effect Rapportage 
Misschien heeft u  via de pers iets vernomen over het besluit van het gemeentebestuur om een 
milieueffectrapport op te gaan stellen in zuidoost Delft. Bedoeld wordt (een deel van) de Wippolder. Dit 
besluit is een direct gevolg van de activiteiten van de belangenvereniging.  
Vijf jaar lang hebben we er voor gepleit om als bewoners van de Wippolder betrokken te worden bij alle 
plannen in en rondom onze woongebieden. Van die inspraak is bitter weinig terecht gekomen terwijl wij de 
wegen door de wijk alleen maar drukker zagen worden. Intussen kwam de gemeente steeds met weer 
nieuwe bouwplannen en bestemmingsplannen. We hebben ons als belangenvereniging uiteindelijk 
gedwongen gezien om de juridische weg te kiezen via het indienen van zienswijzen (bij de gemeente), 
bedenkingen (bij de provincie) en bezwaren (bij de Raad van State) tegen het bestemmingsplan TU Noord. 
Bij deze laatste actie hebben we uiteindelijk een advocaat om ondersteuning gevraagd. We verwachten dat 
de Raad van State eind dit jaar uitspraak zal doen, maar in de tussentijd is er heel wat in beweging 
gekomen. 
 
Een van onze belangrijkste bezwaren is de omvang van de bouwplannen. Alles bij elkaar opgeteld zullen 
volgens onze berekening er voor 2020 zeker 5.000 en wellicht 6.000 woningen in de Wippolder bijgebouwd 
moeten worden. Dat is meer dan een verdubbeling van het huidige woningaantal, terwijl er geen 
ontsluitingswegen bij komen (de Mekelweg is zelfs afgesloten!), al veel groen is verdwenen en nog zal 
verdwijnen. Dat geldt vooral voor het gebied dat bekend staat als TU-Noord.  
De wet stelt dat als er binnen de bebouwde kom meer dan 4.000 woningen gebouwd gaan worden in één 
aaneengesloten gebied er een milieueffectrapport moet komen. En dit is precies waar de 
belangenvereniging om heeft gevraagd. Eerst bij de gemeente, toen bij de provincie en nu ligt het bij de 
Raad van State.  
Inmiddels is gebleken dat onze bezwaren hout sneden. In april kwam de gemeente opeens met 
berekeningen over aantallen te bouwen woningen die ook het getal 4.000 overstegen. Maar volgens het 
college mochten alle studentenwoningen tellen als een halve woning waardoor het totaal aantal volgens hen 
op 3.760 uitkwam. Een flauwe truc waar de raad ook niet in trapte en om een second opinion vroeg over 
deze wijze van berekenen. Deze second opinion is inmiddels gegeven door een deskundige op dit gebied, 
mr. Katinka Jesse en bleek geen goed nieuws voor dit gemeentebestuur dat zich nu gedwongen ziet om 
alsnog een milieueffectrapport te (laten) opstellen.  
Dit betekent dat eindelijk zal worden onderzocht welke milieugevolgen er (kunnen) zijn als gevolg van de 
bouw van zeker 5000 woningen in de Wippolder en welke alternatieve oplossingen bedacht zouden kunnen 
worden. Inspraak is een belangrijk onderdeel van een milieueffectrapport.  
 
Dit besluit is een klinkklare overwinning voor de belangenvereniging, maar niet perse om een nu hard over te 
juichen. Omdat de gemeente nu moet doen wat ze eigenlijk drie jaar geleden al had moeten besluiten zijn er 
nogal wat gevolgen. Zo zal de behandeling van het bestemmingsplan TU-Midden op de lange baan 



geschoven gaan worden en staan heel veel bouwplannen, met name voor studentenwoningen weer in de 
ijskast. Bovendien zijn een van onze belangrijkste bezwaren tegen het bestemmingsplan TU-Noord nu 
erkend waardoor de kans alleen maar is toegenomen dat dit bestemmingsplan de Raad van State niet 
ongeschonden zal passeren.  
 
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.   
 
Maar het verhaal is nog lang niet afgelopen. Deze gemeente zou deze gemeente niet zijn als er niet opnieuw 
een addertje onder het gras zou zitten.  
Er ligt nu een raadsvoorstel om een milieueffectrapport te (laten) opstellen, maar dan wel  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. Het college 
wil het bestemmingsplangebied TU-Noord hier niet bij te betrekken.  
 
Volgende week woensdag, op 17 september, komt het voorstel om een milieueffectrapport te (laten) 
opstellen voor een deel van de Wippolder in de raadscommissievergadering van Economie, Milieu, Cultuur 
en Recreatie (ECMR).   
De Belangenvereniging heeft schriftelijk een reactie gegeven op dit voorstel waarvan u de inhoud kunt 
terugvinden op onze website: www.tunoord.nl 
 
Wij zullen natuurlijk inspreken op de commissievergadering van 17 september (20.00 uur in het Stadhuis) en 
u bent natuurlijk van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. 
 
Verkeer Julianalaan en Sebastiaansbrug 
De herinrichting van de Julianalaan-West is mislukt. Daarover zijn de belangenvereniging en de gemeente 
het eens. Ook hebben wij regelmatig contact met de gemeente over de verwarrende en onveilige 
verkeerssituatie bij de Sebastiaansbrug, Michiel de Ruijterweg en Julianalaan-west. Vanuit de gemeente kan 
nog geen nieuw plan gepresenteerd worden. Waarschijnlijk wordt de herinrichting van de Julianalaan-west 
pas volbracht nadat de Jaffalaan heringericht is en de Sebastiaansburg is gerenoveerd. In onze ogen moet 
wel een aanpassing gemaakt worden aan de gevaarlijke situatie die nu ontstaan is. Daarover houden wij 
contact met de gemeente.  
 
Alle leden zijn van harte welkom op de reguliere bestuursvergaderingen. Deze vinden plaats op de eerste 
maandag van de maand. Enkele dagen vooraf wordt de vergadering op de website aangekondigd. Bent u 
geïnteresseerd in een functie binnen de vereniging of in een van de werkgroepen, dan vernemen wij dat 
graag. 
 
Erik van Hunnik 
Voorzitter 
 
Reacties kunt u sturen naar: tunoord@gmail.com 
 
 
 


