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Geachte leden van de raad, 

 

U wordt gevraagd richtlijnen te geven voor het MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost. Als 
bewonersorganisatie in de noordelijke Wippolder heeft de Belangenvereniging TU Noord zich al 
jaren intensief bezig gehouden met de planvorming in dit deel van Delft. Het zal u bekend zijn 
dat dit deel van de stad behoorlijke leefbaarheidsproblemen kent. Op de drukke centrumroute 
worden nog steeds alle normen voor luchtkwaliteit en verkeerslawaai overschreden. Nog steeds 
liggen er bouwplannen klaar voor de Botanische Tuin en de bouwambitie van het vorige college 
is opgelopen tot meer dan 7.000 woningen in de Wippolder. Wij hebben jaren lang 
aangedrongen op een MER,  het college van B&W vond dit echter overbodig. De Raad van 
State heeft vorig jaar geoordeeld dat voor deze omvangrijke en ingrijpende planvorming een 
MER nodig is. Wij vragen u de uitgangspunten voor de planvorming én de beoordeling ervan in 
het MER nog eens kritisch te bezien en wij bieden u in onze zienswijze hiervoor de argumenten. 

Over de Startnotitie m.e.r. bestemmingsplannen Delft Zuidoost hebben vertegenwoordigers van 
de Belangenvereniging TU Noord (hierna ‘de Belangenvereniging’) enkele keren gesproken met 
de gemeente Delft, zowel met ambtenaren als met de betrokken wethouders. 

Er is geluisterd naar onze zorgen over met name de gevolgen van de voorgenomen bouw van 
grote aantallen woningen in de Wippolder, er is hoegenaamd niets met deze zorgen gedaan. Er 
is op deze wijze geen invulling gegeven aan de noodzaak tot participatie van (belanghebbende) 
bewoners in het plangebied. 

Na ons verzoek is het thema Gezondheid toegevoegd als beoordelingscriterium in het MER. De 
gezondheid van bewoners van onze wijk is, naast leefbaarheid, een van onze belangrijkste 
zorgen als het gaat om de gevolgen van de voorziene toename van woningen, bedrijvigheid en 
verkeer. De gesprekken hebben geleid tot een zeer geringe bijstelling van de gewenste 
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woningaantallen van 5.200 naar 4.800. Anderzijds zijn 300 woningen bij de autonome 
ontwikkeling opgeteld.1

Uitgangspunt in de Startnotitie is dat er tot 2023 in de Wippolder 4.800 woningen bij komen in 
de nieuwe ontwikkeling. Als we de 1.375 onlangs reeds vergunde woningen daarbij optellen 
komen we op 6.175 woningen die tot 2023 in de Wippolder gerealiseerd zouden moeten 
worden. Bovendien blijken nog zeker 1.000 woningen na 2022 bedacht te zijn (zie punt 9 
hieronder). Daaruit blijkt de wens van de gemeente Delft om tot 2030 in totaal 7.175 woningen 
aan Delft Zuidoost toe te voegen en dat is veel meer dan bekend ten tijde van het beroep tegen 
goedkeuring van het bestemmingsplan TU Noord bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State2. Ter vergelijking: er staan nu 4.900 woningen in de Wippolder. 

De Startnotitie gaat naar onze mening uit van onjuiste uitgangspunten en een te beperkte scope 
van het onderzoek. Wij lichten onze overwegingen navolgend toe. 

 

A. De (beperkte) locatiekeuze is niet goed onderbouwd en deels strijdig met besluitvorming 
over de Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030 (Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030). 

1. Er ontbreekt een belangrijke stap tussen de Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030 met 
plan-MER en de m.e.r. Delft Zuidoost. De Structuurvisie bevat kortweg twee 
alternatieven, Bundelen en Spreiden, in drie varianten voor wat betreft het extra 
woningbouwprogramma tot 2030 (hoog, midden en laag). Bij het vaststellen van de 
Structuurvisie is door de gemeenteraad nadrukkelijk geen keus gemaakt voor een 
bepaald alternatief of een bepaalde variant: alle opties voor alternatieven en 
combinaties met varianten uit de plan-m.e.r. zijn open gehouden. De Commissie m.e.r. 
merkt in het ‘Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ruimtelijke Structuurvisie 
Delft 2030’3 op dat deze keuze later alsnog gemaakt en gemotiveerd moet worden. ‘De 
structuurvisie maakt nog geen definitieve keuze over locaties in onderlinge samenhang 
bezien. In de vervolgbesluitvorming dienen klimaat-, lucht- , water en 
duurzaamheidaspecten nog (nader) aan de orde te komen.’ (onze onderstreping). De 
Startnotitie begint echter met de constatering dat in Delft Zuidoost in de komende jaren 
bestemmingsplannen worden opgesteld die de bouw van meer dan 4.000 woningen 
mogelijk maken. Ons lijkt dat uit het m.e.r. moet blijken óf de voorgenomen bouw van 
meer dan 4.000 woningen in deze bestemmingsplannen mogelijk kan worden gemaakt. 
Het kan de ambitie van B&W zijn, maar de mogelijkheid staat voor ons nog niet vast. 
Allereerst ontbreekt het naar onze mening in de Startnotitie aan een onderbouwing 
waarom bij de besluitvorming in de raad over de Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030 
alle opties / varianten voor woningbouw open gehouden worden, dus ook het alternatief 

                                                 
1 Dit omdat naar mening van B&W zijn eerdere toezegging om de onlangs vergunde 300 studentenwoningen aan het 
De Vries van Heijstplantsoen voor de m.e.r. Delft Zuidoost mee te tellen bij de nieuwe ontwikkelingen om juridische 
redenen niet kan worden nagekomen. Bij het bezwaar tegen dit bouwplan heeft de Belangenvereniging aangegeven dat 
dit plan als onderdeel van het bestemmingsplan TU Noord m.e.r.-plichtig was zoals later ook de door de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld. Op verzoek van B&W heeft de Belangenvereniging afgezien 
van beroep onder en mede vanwege de genoemde toezegging. 
2 In deze procedure heeft de gemeente Delft uitvoerig betoogd dat in het gehele plangebied Delft Zuidoost minder dan 
4.000 woningen gebouwd worden en dat om deze reden de mer-plicht niet zou gelden. 
3 http://ris.delft.nl/smartsite.shtml?ch=CBR&id=9776  

http://ris.delft.nl/smartsite.shtml?ch=CBR&id=9776


 

Spreiden in de variant laag, maar tegelijkertijd met de Startnotitie m.e.r. Delft Zuidoost 
er, gezien het aantal van 4.800 nieuw te bouwen woningen, al wél een keus wordt 
gemaakt voor Bundelen in de variant midden of hoog. Met andere woorden: waaruit 
blijkt dat het alternatief Spreiden in de variant laag wél acceptabel was als optie bij de 
besluitvorming over de Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030, maar niet bij de uitwerking 
op bestemmingsplanniveau? Op bladzijde 6 van de Startnotitie staat ‘conform de 
Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030 is ook voor de bestemmingsplannen in Delft 
Zuidoost de zogenaamde dubbele strategie van verdichten en vergroenen het 
uitgangspunt’. De locatie en mate van verdichting volgen echter helemaal niet 
vanzelfsprekend uit de Structuurvisie en zijn dus ook niet ‘conform’ de Structuurvisie in 
de variant Spreiden – Laag. 

2. De Startnotitie noemt redenen voor woningbouw in Delft Zuidoost. De belangrijkste is 
de gewenste ontwikkeling van de kenniseconomie die geografisch haar accent heeft in 
dit deel van Delft. De wens van ‘veel studenten en kenniswerkers’ om zich in deze 
omgeving te kunnen huisvesten betekent niet de wens van alle studenten en 
kenniswerkers. Een zekere (fiets)afstand tot het werk of studie is voor velen gezond en 
hoe groot is Delft nu eigenlijk?. Zoals wij ook uitgebreid hebben gemotiveerd in onze 
zienswijze op de Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030 en plan-MER zijn bovendien 
direct omliggende gebieden zoals Delft Emerald, Technopolis en Delft Zuid nabij station 
Delft Zuid niet betrokken in de redeneerlijn leidend tot de uitgangspunten van deze 
Startnotitie. Met andere woorden, ook met het oogmerk de kenniseconomie te 
stimuleren in Delft Zuidoost zien wij geen enkele reden om de afweging met 
alternatieven (spreiden of bouwen direct buiten het plangebied) buiten beschouwing te 
laten. De nut-en-noodzaak-overweging wordt in de Startnotitie zonder verdere 
toelichting ingeperkt tot een ogenschijnlijk vaststaand minimaal aantal woningen in een 
beperkt en vastliggend gebied (Delft Zuidoost). Een afweging voor deze locatie heeft 
noch in de Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030 noch elders in gemeentelijk beleid 
plaats gevonden. 

3. De bovengrens van de in de Startnotitie geschatte behoefte aan woningen is dezelfde 
als de maximale behoefte aan reguliere woningen en studentenwoningen in de 
Woonvisie 2008-2020 voor geheel Delft. Dit betekent dat in de Startnotitie de 
planologische ruimte voor de toekomstige woningbehoefte vrijwel geheel in Delft 
Zuidoost wordt gezocht of in ieder geval onderzocht. De variant Spreiden – Laag of 
Midden wordt zonder argumenten geheel buiten de mogelijkheden gehouden. 

4. In de Startnotitie wordt niet ingegaan op de afweging tussen verdichten versus 
leefbaarheid. Niet alleen de Belangenvereniging TU Noord, maar ook de Commissie 
voor de m.e.r. en de Kamer van Koophandel hebben ditzelfde punt naar voren gebracht 
met betrekking tot de Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030 en plan-MER. ‘Een 
essentieel dilemma als verdichting versus leefbaarheid wordt niet integraal aan de orde 
gesteld’, aldus de Commissie voor de m.e.r.. Gerefereerd wordt daarbij aan een 
toename van de Delftse woningvoorraad als voorzien in de Ruimtelijke Structuurvisie 
Delft 2030, in het slechtste geval met 10.000 woningen ofwel 20%, die vanzelfsprekend 
leefbaarheideffecten zal hebben. In de (Startnotitie voor de) project-m.e.r. 
bestemmingsplannen Delft Zuidoost gaat het om een toename van de woningvoorraad 



 

met nagenoeg 100% in Delft Zuidoost. De leefbaarheideffecten van een dergelijke 
verdichting in een wijk met een slechte uitgangssituatie zullen aanzienlijk zijn. Opname 
van het scenario Spreiden met varianten laag of midden zou daarom (mede) 
uitgangspunt moeten zijn voor de Startnotitie.  

5. In de Startnotitie blijft onduidelijk op basis waarvan locatievarianten en scenario’s 
worden geselecteerd. Er is niet alleen geen samenhang met de Ruimtelijke 
Structuurvisie Delft 2030 en plan-MER, zoals hier boven aangegeven. Het ontbreekt 
eveneens aan richtinggevende structuur c.q. uitgangspunten voor reële alternatieven. 
Het is ons niet duidelijk welke benadering (lagen, thema’s, ambitieniveaus) voor het 
MER gekozen wordt en op welke wijze deze benadering al dan niet sturing kan geven 
aan locatievarianten. 

 

B. De omvang van de woningbouwopgave is het uitgangspunt in plaats van de uitkomst van 
een proces van trechtering en selectie. 

6. Een (maatschappelijke) kosten-batenanalyse van de bouw-wensen ontbreekt. Zeker in 
deze tijd waarin duidelijk is dat veel bouwvoornemens gedurende vele jaren 
waarschijnlijk niet worden uitgevoerd kan niet zondermeer volstaan worden met alleen 
de wens in korte tijd grote aantallen woningen (en andere bestemmingen) te realiseren. 
Een toets op het realiteits- en realiseerbaarheidsgehalte is noodzakelijk, al was het 
maar om de gemeenteraad inzicht te geven in de baten en lasten van een dergelijk 
groot project. De bouwopgave lijkt nu zondermeer uitgangspunt en niet de uitkomst van 
een actuele analyse. De in de Startnotitie aangehaalde analyses dateren van (ruim) 
voor de kredietcrisis. 

7. De Woonvisie Delft 2008-2020 is achterhaald door de kredietcrisis. De Woonvisie is 
opgesteld in 2007 ruim voordat de woningmarkt getroffen werd door stagnatie van 
woningverkopen. Woningbouwactiviteiten zijn sindsdien aanzienlijk verminderd en het 
accent is verschoven naar de goedkope segmenten voor startende kopers en naar 
huurwoningen. Woningbouw die bijvoorbeeld is voorzien in de Delftse Harnaschpolder 
is om die reden aanzienlijk bijgesteld. Het is opgedeeld in veel kleinere projecten en 
aanzienlijk kleinere bouwstromen. In de Startnotitie worden deze veranderde 
omstandigheden die de woningmarkt bepalen niet geanalyseerd. Landelijk worden er 
echter vanwege de kredietcrisis, de aanhoudende problemen op de woningmarkt en 
aanzienlijke reductie van woningbouwactiviteiten steeds vaker vraagtekens gezet bij de 
prognoses met betrekking tot de toekomstige woningbehoefte. Onlangs is eveneens 
onderzocht hoe groot de plancapaciteit voor woningbouw (en kantoren) al is. Het 
NIROV heeft becijferd dat tot 2025 ongeveer 1 miljoen nieuwbouwwoningen zijn 
ingepland in Nederland. Volgens Primus, de prognose die het Rijk hanteert, bedraagt 
de woningbehoefte echter ongeveer 700.000 woningen. Er zouden landelijk maar liefst 
340.000 woningen te veel in de pijplijn zitten4. Dit is een overschrijding van 140 procent 
ten opzichte van hetgeen tot nu toe werd aangenomen. Indien de gewenste groei van 
de woningvoorraad lager ligt dan tot nu toe, en dat is in tijden van recessie niet 
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onwaarschijnlijk, dan bedraagt de overschrijding 180%. Van deze laatste aanname is 
het NIROV uitgegaan bij de verdere berekening5. De directeur van het Nirov, Christine 
Oude Veldhuis, roept gemeenten op kritisch hun plannen tegen het licht te houden. 
Volgens het NIROV kunnen de kosten die gemoeid zijn met niet ontwikkelde plannen, 
zoals planontwikkeling, planvoorbereiding, grondverwerving, sloop en nieuwe infra 
oplopen tot 25 procent van de stichtingskosten6.  Volgens de Nieuwe Kaart van 
Nederland (2009)7 heeft de gemeente Delft reeds voldoende plancapaciteit voor de 
behoefte, namelijk 100-130%. Dit wordt gezien als ruim voldoende om ontwikkelingen 
te kunnen opvangen. Er is volgens deze analyse derhalve in Delft geen noodzaak voor 
nieuwe opslagcapaciteit voor woningbouw. De vraag is hier niet zo zeer of deze 
conclusie correct is. Wel dat het getuigt van een grote urgentie om de Woonvisie van 
2007 te herijken naar 2010 voordat conclusies getrokken kunnen worden over nieuwe 
ambitieuze bouwplannen. Wij achten daarom het nut, de noodzaak en het kader van de 
woningbouwopgave in de Startnotitie achterhaald en onvoldoende onderbouwd.  

8. Vooruitlopend op de conclusies van de project-MER heeft de gemeente Delft medio 
februari 2010 een samenwerkingsovereenkomst getekend met AM en Staedion voor de 
ontwikkeling van Watertuinen Delft op het huidige terrein TNO/Zuidpolder. In de 
Startnotitie worden hier tot 2.400 woningen voorzien, de helft van het beoogde 
woningbouwprogramma. De gemeente voert geen actieve grondexploitatie in het 
gebied TNO Zuidpolder, maar maakt wel kosten8. Tegelijkertijd met de 
Samenwerkingsovereenkomst heeft de gemeenteraad hiertoe medio november 2009 
een budget van 1,5 miljoen Euro gereserveerd verspreid over de periode 2009 – 2012. 
Volgens de toelichting aan de raad wordt dit bedrag vanaf 2011 terugverdiend omdat er 
vanaf dan gebouwd zal worden: de eerste vier jaar 200 woningen per jaar ( = 800) en 
de laatste vier jaar 300 woningen per jaar ( = 1.200). In totaal dus 2.000 woningen. Dit 
betekent dat de raad al op voorhand heeft goedgekeurd dat er 2.000 woningen op het 
TNO Zuidpolder terrein gebouwd gaan worden omdat anders de investering van 1,5 
miljoen niet kan worden terugverdiend. Wij hebben op dit punt tevergeefs ingesproken 
in de commissievergadering. Wij zien hierin een ondersteuning van onze stelling dat de 
omvang van de woningbouwopgave uitgangspunt is en niet de uitkomst.  

 

C. De planhorizon is ten onterechte 2022 in plaats van 2030. 

9. De Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030 bevat een concreet voornemen tot realisatie 
van een aantal woningen in de planperiode tot 2030. Bij de Ruimtelijke Structuurvisie 
Delft 2030 behorend is een plan-MER opgesteld waarin eveneens milieueffecten van de 
voorgenomen activiteit in beeld zijn gebracht tot 2030. Voor de m.e.r. 

                                                 
5 Nieuwjaarsdebat NIROV, 28 januari 2010, Crisis en de kracht van het Ruimtelijke Beleid 
6 Zie Cobouw 25.2.10  
7 Nieuwjaarsdebat NIROV, 28 januari 2010, Crisis en de kracht van het Ruimtelijke Beleid 
8 Deze kosten betreffen plankosten voor het begeleiden van de ontwikkeling, kosten voor de herstructurering van 
omliggende infrastructuur en kosten voor het realiseren van een regionaal fietspad langs het gebied. Middels een 
zogenoemde anterieure overeenkomst worden deze kosten verhaald op de OCWD. De gemeente Delft zal voor het 
verhalen van deze kosten een zogenoemde facilitaire grondexploitatie openen. (uit: Uitgangspunten 
Samenwerkingsovereenkomst en facilitaire grondexploitatie TNO Zuidpolder, 25.6.9 Wijk- en Stadszaken) 



 

bestemmingsplannen Delft Zuidoost is echter gekozen voor de planhorizon 2022, 
ondanks concrete verwachtingen over de bouwproductie in de periode 2022-2030. 
Weliswaar wordt aan bestemmingsplannen de eis gesteld dat de bestemmingen 10 jaar 
vooruit moeten worden ‘ingevuld’, maar dit leidt niet noodzakelijkerwijs tot een 
beperking tot dezelfde periode voor de m.e.r. en zeker niet als het plan-MER 
Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030 - dat het kader is voor dit project - wel tot 2030 
vooruit kijkt. De woningbouwambities die worden verwoord in de Startnotitie geven een 
minimum van 4.900 woningen (en niet 4.800), namelijk de ondergrens van reguliere 
woningen en studentenwoningen: 1350 + 3550, en een bovengrens van 5.800 
woningen (2.100 regulier en 3.700 studentenwoningen). De ondergrens gaat uit van 
72% studentenwoningen en de bovengrens van bijna 64%. Aangezien de planhorizon 
op eind 2022 is geplaatst lijkt het of men er van uitgaat dat na 2022 nog zeker 1.000 
woningen extra gebouwd kunnen zonder m.e.r.-toets. Dit lijkt ons niet terecht.  

10. Er wordt sterk ingezet op studentenhuisvesting. Dit betreft ruim tweederde van de 
woningen die in Delft Zuidoost gerealiseerd zouden moeten worden. Opmerkelijk is dat 
alle woningbouwvarianten die genoemd worden in de Ruimtelijke Structuurvisie Delft 
2030 en plan-MER minder studentenwoningen omvatten (laag: 2.200; midden: 2.500 en 
hoog: 3.200, te realiseren tot 2030) dan die voor dezelfde periode voorzien in de 
project-m.e.r. bestemmingsplannen Delft Zuidoost, waar dit aantal; varieert van 3.550 
tot 3.700 woningen. Aansluitend op punten 2 en 3 hierboven is het spreiden van 
studentenwoningen over Delft in de Startnotitie als optie ten onrechte uitgesloten. Erger 
nog, de voorziene verdichting van studentenwoningen is zelfs aanzienlijk hoger dan 
bedacht in het Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030 alternatief Bundelen met variant 
hoog woningbouwprogramma. Daarnaast vereist een dergelijke toename van 
studentenwoningen in een bestaande woonwijk aandacht. Misschien zijn de effecten op 
milieu en leefbaarheid minder dan in geval van reguliere woningen, maar daar vallen 
kanttekeningen bij te plaatsen9. Studentenwoningen worden in bestemmingsplannen 
niet als zodanig bestemd zodat uitgegaan moet worden van een aanzienlijk (potentieel) 
aandeel regulier bewoonde ‘studentenwoningen’. Het uitgangspunt in de Startnotitie 
voor het onderscheid tussen studenten- en reguliere woningen is daarmee onjuist. 

 

D. Het bredere kader voor het MER ontbreekt. 

11. De Startnotitie noemt alleen lokaal beleid (2.2.3), terwijl juist het regionale kader voor 
de planvorming van groot belang is gezien het feit dat de bestemmingsplannen deels 
samen vallen met de gemeentegrenzen. In het MER dient naar onze mening een 
verband gelegd te worden met de Structuurvisie Zuid-Holland en de Regionale 
Structuurvisie Haaglanden. 

 

E. De te onderzoeken aspecten en effecten zijn onvolledig. 

                                                 
9 Het autobezit onder studenten is bijvoorbeeld mogelijk lager dan gemiddeld, vanwege het hoge aantal ‘old-timers’ is 
de milieuprestatie van een ‘studenten-auto’ waarschijnlijk ook veel slechter. Ook is bekend dat meer dan 50% van de 
‘studentenwoningen’ niet door studenten wordt bewoond. 



 

12. Een aantal belangrijke aspecten / effecten wordt niet onderzocht, althans niet benoemd, 
terwijl hier wel aanleiding toe bestaat. Sommige begrippen zijn onduidelijk. Daarbij gaat 
het om het volgende. 
 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten 
Grote delen van de wijk zijn nu nog groen en relatief rijk aan natuur. Daarbij gaat het 
om meer dan de Flora- en faunawet: het behoud van aanwezige soorten 
(Biodiversiteitsverdrag) en de invloed op het micro- en mesoklimaat zijn daarbij van 
belang. 
 
archeologische waarden 
Archeologie wordt niet genoemd als aspect, terwijl het gebied hoge archeologische 
waarden kent. 
 
ruimtelijke kwaliteit in relatie tot probleemoplossend vermogen 
Belangrijk naar onze mening is onderzoek naar het ‘probleemoplossend vermogen’ van 
de voorgenomen activiteit: in hoeverre worden welke problemen naar verwachting 
opgelost? Dit moet immers worden afgewogen tegen de negatieve effecten. 
 
duurzaamheid 
Duurzaamheid ontbreekt in het m.e.r. terwijl juist aspecten als duurzaamheid en 
leefbaarheid in feite het belangrijkst zijn. Door de voorgestelde systematiek van 
decompositie in het MER ontstaat een grote verzameling ‘losse feiten’. Het geheel is 
echter meer dan de som der delen en integrale aspecten als duurzaamheid en 
leefbaarheid bieden een beter aanknopingspunt voor deze beoordeling dan alle ‘losse‘ 
aspecten 
 
sociale aspecten 
Wat gebeurt met de leefbaarheid van de buurt? De ‘sociale paragraaf’ ontbreek in de 
Startnotitie. Dit is een niet onbelangrijke tekortkoming omdat recente 
(bestemmings)plannen in de buurt tot veel verzet hebben geleid. De inventarisatie in de 
m.e.r. beperkt zich zo tot hetgeen B&W zien als noodzakelijke ontwikkelingen voor de 
ruimtelijke opgave. Deze inventarisatie is een optimistische optelling van wensen van 
private partijen zoals AM & Staedion, Duwo en TU Delft. Wensen of betrokkenheid van 
bewoners in de wijk ontbreken. Een analyse van de kwaliteiten en knelpunten is ook op 
sociale- en leefbaarheidsaspecten juist van groot belang. 
 
effecten aanleg 
Niet alleen de gebruiksfase maar juist ook de jarenlange aanlegfase met alle gevolgen 
voor milieu en omgeving is van groot belang. Wij missen het voornemen deze effecten 
te beschrijven. 
 
gebiedsafbakening 
Wat is de gebiedsafbakening voor het effectenonderzoek? De directe zone om het 
plangebied ondervind ook effecten, maar het is niet duidelijk of en hoeverre hier 



 

aandacht aan wordt besteed. 
 
basisinformatie 
Welke basisinformatie bevat het MER, kwalitatief zowel als kwantitatief? Voor een 
goede beoordeling van de effecten is noodzakelijk dat voldoende basisinformatie 
beschikbaar is. Bij eerdere planvorming in onze wijk bleek het onmogelijk voor de 
gemeente om inzicht te bieden in de toe- of afname van oppervlakte groen, aantallen 
bomen, speelvoorzieningen enzovoort. Graag zien wij opgave van het soort 
basisinformatie dat het MER zal bevatten. 

 

Tot slot 

Wij dragen graag bij aan goede ruimtelijke planvorming met voldoende draagvlak in de wijk. De 
afgelopen jaren hebben uitgewezen dat onzorgvuldige planvorming met onvoldoende draagvlak 
in de Wippolder heeft geleid tot een verlies van miljoenen euro’s en jaren vertraging. Keer op 
keer wordt de oplossing gezocht in nog uitgebreidere plannen met nog meer onderzoek en nog 
meer juridische inzet. Ondanks goede voornemens is er van bewonersparticpatie nog helemaal 
niets terecht gekomen. Onze inbreng is vooral gebruikt om de oude plannen nog beter te 
onderbouwen, niet om een nieuw begin te maken. Wanneer we bedenken dat een deel van de 
plannen, zoals die om de Botanische Tuin te bebouwen, al dateert uit de jaren tachtig, en dat de 
weerstand hiertegen, ook politiek gezien, alleen maar is toegenomen, dan lijkt ons het moment 
aangebroken om te investeren in een andere manier van werken. Meespraak in plaats van 
inspraak, dialoog in plaats van jurisprudentie en bewoners zien als denkkracht in plaats van 
hindermacht. 

Wij vragen u niet om de plannen door te strepen, wij vragen u wel om de bouwopgave naar een 
realistische omvang te brengen, om alternatieve bouwlocaties ook buiten het plangebied te 
onderzoeken en vooral om plannen met draagvlak in de buurt te maken. 

Wij vragen u om van de Wippolder een leefbare wijk te maken en niet de bouwput van Delft. En 
wij vragen u daarom om richtlijnen die het MER maken tot een instrument waar het voor 
bedoeld is: zorgvuldige planvorming waarbij de belangen van onze leefomgeving volwaardig 
worden meegewogen en sprake is van werkelijke keuzes en alternatieven. 

Wij blijven daarover graag met u in gesprek. 

Hoogachtend, 

 

E. van Hunnik, 

voorzitter 
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