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Belangenvereniging       TU Noord 
 
Toelichting zienswijze bestemmingsplan Delftse Poort Zuid* 
 

Op 15 oktober 2004 hebben wij een zienswijze ingediend op het ontwerp-
bestemmingsplan Delftse Poort Zuid. Bij de beantwoording van onze zienswijze zijn onze 
bezwaren selectief, gebrekkig en op onderdelen onjuist weergegeven. Wij maken er 
bezwaar tegen dat onze zienswijze daarmee geen recht wordt geen gedaan. Integrale 
kennisname van onze zienswijze is noodzakelijk voor een goede beoordeling. 
 
Ons belangrijkste bezwaar is dat het plan juist grote gevolgen ook buiten het plangebied 
heeft. De constatering in antwoord A.1.2 dat het plan autonoom is en geen invloed heeft 
op de directe omgeving is volstrekt onjuist en ook in tegenspraak met antwoord A.1.7 
waarin erkend wordt dat er geluidseffecten zijn buiten het plangebied. De geluidzone 
alleen al is wettelijk bepaald op 350 meter buiten het plangebied van de A13. 
Maar het gaat natuurlijk vooral om de vele honderdduizenden auto’s per jaar extra, 
grotendeels op de A13, maar ook naar Delft Centrum. De opvatting dat deze geen 
invloed hebben buiten het plangebied is buiten elke realiteit. In 2007 zal het grootse deel 
van de verkeerstoename door onze buurt worden veroorzaakt door de uitbreiding van 
Ikea. In plaats van energie te steken in juridische vondsten kan beter gewerkt worden 
aan maatregelen om de werkelijke problemen van de verkeersoverlast te minimaliseren. 
Zeker nu de raad recent nog eens heeft uitgesproken geen harde afspraken te willen 
maken om in het TU Noordgebied aan de wettelijke eisen voor leefbaarheid te willen 
voldoen, zullen wij als bewoners bij elk plan naleving van de wettelijke normen proberen 
af te dwingen. 
 
Pas bij de beantwoording van onze zienswijze is gebleken dat de uitbreiding al volop aan 
de gang is op basis van een artikel 19-procedure. Artikel 19b schrijft voor dat B&W deze 
vrijstelling, zodra deze verleend is, als bijlage bij het bestemmingsplan opnemen. Deze 
bijlage hebben wij niet aangetroffen. GS heeft midden in de zomervakantie een 
specifieke verklaring van geen bezwaar afgegeven, volgens informatie van de provincie 
op 17 augustus 2004, volgens de Nota van Antwoord onder A. op 26 juli 2004. Ons 
bezwaar (zienswijze punt 7) is dat hiervan reeds melding wordt gemaakt in het 
veiligheidsrapport gedateerd 22 juli 2004 dat een bijlage is bij het 
ontwerpbestemmingsplan. Met andere woorden het veiligheidsrapport, dat aan de basis 
ligt voor de verklaring van geen bezwaar van GS, is mede gebaseerd op de in 
werkelijkheid pas later afgegeven verklaring! Op 17 augustus wordt wel door B&W 
besloten de raad voor te stellen akkoord te gaan met de nota Inspraak en Overleg en 
deze om advies en behandeling voor te leggen aan de raad en akkoord te gaan met het 
ontwerpbestemmingsplan Delftse Poort Zuid en bij positief advies van de raad akkoord te 
gaan met de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan. Van de verklaring van 
geen bezwaar wordt geen melding gemaakt. 
 
Hoe dan ook zou het wel zo zorgvuldig zijn om bij de bekendmaking van de mogelijkheid 
tot het indienen van zienswijzen te vermelden dat dit op onderdelen geen zin heeft 
gezien de reeds verleende vrijstelling. 
Dit voorbeeld staat niet op zichzelf, zoals wij in onze aanvullende zienswijze hebben 
uiteengezet. Bij antwoord A.4.2 wordt niet ingegaan op het feit dat ruim voor 
ontheffingverlening en in strijd met de Flora- en faunawet werkzaamheden zijn verricht. 
Het geeft te denken dat in het antwoord een beroep wordt gedaan op een Algemene 



 
 

 
 

Maatregel van Bestuur die niet eens in werking is getreden en waar ook niet op mag 
worden geanticipeerd. Zelfs op dit moment wordt nog ten onrechte gewerkt zonder 
ontheffing voor een aantal beschermde soorten. 
 
Uit het dossier bij de provincie is ons nog iets anders gebleken. Het grootste en eerste 
zorgpunt voor zowel PPC als Provincie blijkt de luchtkwaliteit. De mogelijkheid om een 
specifieke verklaring van geen bezwaar af te geven wordt door de Provincie aan 
voorwaarden gebonden op het gebied van lucht, externe veiligheid, kabels en leidingen 
en water. Op 4 juni 2004 schrijven B&W aan GS hierop dat “uit ingevoegde tekening 
(bijlage 1) blijkt dat de toegestane grenswaarde voor stikstofdioxide van 40 
microgram/m3 niet wordt overschreden.” Bijlage 1 is echter een kaartje dat de 
immissiecontouren voor benzeen bevat en gaat alleen over parkeervoorzieningen. 
Wonderlijk genoeg ontbreekt dit kaartje geheel bij de ter inzage legging van de stukken, 
ook in tweede termijn. Tot drie keer toe wordt met warrige berekeningen voor benzeen 
de indruk gewekt dat het wel goed zit met NOx en PM10. Pas in reactie op onze 
zienswijze wordt een berekening getoond voor NO2 en PM10. Uit antwoord A1.10 en de 
daarin opgenomen grafiek blijkt echter dat in het geheel niet wordt voldaan aan de 
genoemde grenswaarde voor 40 microgram stikstofdioxide, anders dan in de brief van 
B&W aan de provincie gesteld wordt. 
 
Het antwoord op onze zienswijze t.a.v. luchtkwaliteit luidt dat niet het Besluit 
luchtkwaliteit zelf, maar de interpretatie daarvan in de circulaire van VROM van 30 
september 2004 bepalend is geweest bij de keuze voor het onderzoek. Daarop het 
volgende. 
Afgezien van het feit dat het ontwerpbestemmingsplan reeds 27 september 2004 ter visie 
is gegaan, terwijl de VROM-circulaire van 30 september 2004 dateert (!) schrijft deze 
circulaire LMV2004091308 voor dat voor locaties waar mensen langere tijd verblijven de 
luchtkwaliteit voor 10 jaar na realisatie (of in dit geval vaststelling van het 
bestemmingsplan en vooruitlopend daarop besluiten ex. art 19 WRO) dient te worden 
berekend. Daarnaast besteedt de circulaire uitgebreid aandacht aan de recente 
jurisprudentie op dit gebied zodat een en ander volkomen duidelijk had moeten zijn. 
Gelet op de systematiek van de Europese en nationale wet- en regelgeving op 
luchtgebied, op jurisprudentie en opvattingen van provincie, PPC en VROM-inspectie 
dient een hotel te worden opgevat als een gevoelige bestemming. Bij de beantwoording 
van onze zienswijze wordt dit erkend door alsnog een globale berekening te presenteren. 
De berekening in het antwoord is echter onnauwkeurig: er staat dat “het hotel op 100 
meter van de kant van de rijksweg ligt”. Bijlage 3 bij het rapport Externe Veiligheid 
(bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan) meldt dat het hotel zich op 90 meter uit het hart 
van de A13 bevindt. Daarbij komt dat het midden van de afrit op ca. 30 meter en de rand 
van de rijbaan zelfs op 20 meter ligt. U kunt dit zelf op de kaart nameten. Mochten de 
berekeningen van de gemeente kloppen, dan zijn in een keer veel knelpunten langs 
autosnelwegen opgelost! Verder is de gebruikte methode voor dit doel ongeschikt. 
Recente gedetailleerde luchtkwaliteitsberekeningen met het TNO-verkeersmodel voor de 
A13 (rapport TNO-MEP-R 2003/281) laten zien dat voor NO2 zelfs in 2010 de 40-mg-
contour op meer dan 100 meter afstand ligt, de etmaalgrenswaardecontour PM10 ligt op 
meer dan 1000 meter. Dit is in lijn met de constatering in de Toelichting 
ontwerpbestemmingsplan 6.5.2. 
Plannen dienen te worden getoetst aan alle grenswaarden in het Besluit luchtkwaliteit, 
dus ook die voor 24-uurs PM10: maximaal 35 maal ten hoogste 50 mg/m3 hetgeen 
correspondeert met een jaargemiddelde concentratie van 30 mg/m3. Bij overschrijding 
van die grenswaarde moet aangetoond worden dat het plan in voldoende mate bijdraagt 



 
 

 
 

aan verlaging van de concentraties, ook volgens de eerder geciteerde circulaire van 
VROM… Los daarvan gelden de normen voor buitenlucht in het algemeen en dus voor 
de andere bestemmingen dan het hotel. 

 
Bij het antwoord op onze bezwaren ten aanzien van verkeer wordt alleen aandacht 
besteed aan het ontwerp van de aansluiting, rotonde of kruispunt, alles vanuit de 
bereikbaarheid van Ikea. Daar heeft ons bezwaar in het geheel geen betrekking op. Wij 
willen graag weten hoe, wanneer en waar hoeveel verkeer van en naar het plangebied 
gaat. Wat zijn de effecten op de I/C-verhouding, de congestiekansen en de reistijden in 
beide richtingen van de A13 bij realisatie en 10 jaar daarna en wat zijn de gevolgen voor 
het onderliggend wegennet? Daar zien wij geen antwoord op. De gemeente Rotterdam 
heeft terecht eerder bezwaar geuit tegen de verkeerseffecten op de A13. Het antwoord 
daarop van B&W (Nota Inspraak en Overleg C.5.1) luidt dat de reconstructie aan de weg 
wordt uitgevoerd vóór de uitbreiding van Ikea plaats vindt. Het is onbegrijpelijk dat op dit 
ogenblik zelfs het jaar waarin deze reconstructie plaats moet vinden niet bekend is, 
althans volgens antwoord A.1.7. Wij vragen ons af hoe zich dat verhoudt tot het 
spoedeisende karakter van de artikel-19 procedure. 
 
De Wet geluidhinder schrijft voor dat bij de vaststelling of herziening van een 
bestemmingsplan de Hogere waarden dan wel de Hoogst toelaatbare waarde binnen de 
geluidzone in acht worden genomen (art. 76). Ons bezwaar dat het akoestisch 
onderzoek en het onderzoek Hogere waarden niet heeft plaats gevonden waar dat had 
gemoeten is met antwoord A.1.7 niet afgedaan. Ten onrechte is alleen onderzocht wat 
de gevelbelasting is van het hotel en het winkelpand. Zeker nu aangekondigd is dat 
reconstructie plaats zal vinden vóór opening van de uitbreiding en Ikea op haar website 
heeft aangekondigd dat de uitbreidingswerkzaamheden in december 2004 zijn begonnen 
en duren tot eind 2006 zal het de gemeente duidelijk zijn dat ook de reconstructie van de 
aansluiting in 2006 plaats vindt. Dan kan zekerheidshalve in het akoestisch onderzoek 
nog voor een later jaar worden gekozen aangezien dit voor de uitkomsten van de 
geluidberekeningen minder dan een tiende decibel uit zal maken. 
 
Bij de beantwoording van ons bezwaar op het gebied van externe veiligheid wordt een 
rookgordijn opgetrokken. Er wordt in antwoord A.1.12 verwezen naar A.1.8 waar weer 
verwezen wordt naar A.1.5 en dit antwoord gaat alleen over geluid. Kern van ons 
bezwaar is dat de sterke verkeersgroei over een periode van 10 jaar niet is meegenomen 
in de prognoses voor externe veiligheid terwijl de Circulaire Risiconormering Vervoer 
Gevaarlijke Stoffen dit wel vereist. Ook op dit bezwaar wordt niet ingegaan. 
 
Alles bij elkaar roept beantwoording van onze zienswijze meer vragen op dan worden 
beantwoord, ook voor andere aspecten die nu niet zijn genoemd. Wij hopen dat op grond 
van de door ons aangedragen informatie alsnog de nodige aanpasssingen worden 
doorgevoerd. 
Dank u voor uw aandacht. 
                                                
* Ten behoeve van hoorzitting Raadscommissie Duurzaamheid, 8 februari 2005 19.30 uur. 


