
Raad neemt bezwaar van Belangenvereniging TU Noord niet in behandeling. 
De gemeenteraad heeft 16 oktober in meerderheid besloten een bezwaarschrift van de 
Belangenvereniging TU Noord niet ontvankelijk te verklaren, dat wil zeggen er geen oordeel over te 
geven. Het bezwaarschrift richt zich tegen een eerder raadsbesluit uit april 2008 om geen 
milieueffectrapportage (m.e.r.) uit te voeren voor het gebied TU-Noord/TU-Midden/TNO-
Zuidpolder/deel Schieoevers: een zogenoemd negatief mer-beoordelingsbesluit. Na veel discussie in 
de raad en een onafhankelijk oordeel van een deskundige (b)leek een m.e.r. volgens de raad tóch 
noodzakelijk. Het zou logisch lijken om het eerdere besluit dan dus in te trekken, maar dat is dus niet 
gebeurd. In feite omdat de raad toch eerst het oordeel nog wil hebben van de Raad van State, de 
hoogste bestuursrechter over deze kwestie. In de beroepsprocedure over het bestemmingsplan TU 
Noord speelt deze kwestie namelijk eveneens. Een rechterlijke uitspraak wordt op zijn vroegst begin 
volgend jaar verwacht en in de tussentijd kan gewoon doorgebouwd worden. Indien alsnog pas in 
2009 een m.e.r. moeten worden gestart zorgt dit voor vertraging in de bouwplannen van zeker twee tot 
vier jaar. Het argument van de raad om het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren is vanwege 
rechtspraak van de Raad van State. Die heeft bepaald dat geen bezwaar kan worden gemaakt tegen 
een mer-beoordelingsbesluit omdat het latere bestemmingsplan alsnog de mogelijkheid biedt om op 
dit punt bezwaar te maken. Twee keer bezwaar is dan dubbelop. Maar omdat in dit geval het 
bestemmingsplan TU Noord in april 2007 al werd vastgesteld en het negatieve mer-
beoordelingsbesluit (geen m.e.r. voor o.a. TU Noord) pas een jaar later, gaat die redenering niet op. 
Alleen SP en Leefbaar Delft hadden dit goed in de gaten en kozen voor een zuivere opstelling: zij 
wilden het bezwaar wel ontvankelijk verklaren. De overige partijen volgden om uiteenlopende redenen 
niet. Saillant detail is dat de verantwoordelijk wethouder van studentenpartij STIP Lian Merkx – die 
eerder van de raad zware kritiek kreeg op dit onderwerp - bij de raadsbehandeling van het 
bezwaarschrift niet aanwezig was. Tegen het raadsbesluit kan beroep worden ingesteld bij de rechter, 
maar of dit zinvol is, is nu nog onduidelijk. 


