
Conclusies & Aanbevelingen 

Belangrijkste punten bewoners:  

 

1. leefbaarheid 

2. verkeer 

3. openbare ruimte 

4. planproces 
 



Conclusies: planvorming, MER Delft ZO 
Aspect 2010 2023 zonder plan 

(‘autonoom’) 
2023 met plan 
(Delft Zuidoost) 

Gezondheid matig verbetert verbetert minder 

Geluid slecht verbetert 1) verslechtert 

Luchtkwaliteit slecht verbetert 2) verbetert minder 

Veiligheid redelijk verslechtert verslechtert meer 

Groen, ecologie, water redelijk blijft gelijk verslechtert 

Speelruimte matig blijft gelijk blijft gelijk 

Bereikbaarheid redelijk verslechtert verslechtert 

Parkeren matig blijft gelijk verslechtert 

Kwaliteit openbare ruimte matig blijft gelijk verbetert/verslechtert 



Conclusies: planvorming, MER Delft ZO 
Aspect 2010 2023 zonder plan 

(‘autonoom’) 
2023 met plan 
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Groen, ecologie, water redelijk blijft gelijk verslechtert 

Speelruimte matig blijft gelijk blijft gelijk 

Bereikbaarheid redelijk verslechtert verslechtert 

Parkeren matig blijft gelijk verslechtert 

Kwaliteit openbare ruimte matig blijft gelijk verbetert/verslechtert 

1) verbetert t.o.v. 2010 
mogelijk enigszins door 

geluidsanering 
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1) verbetert t.o.v. 2010 
mogelijk enigszins door 

geluidsanering 

2) MER vergelijkt 2023 
met en 2023 zonder 
plan. Hier: vergelijk 

2023 t.o.v. 2010 



 
 

Leefbaarheid 
aanbeveling 

  

 

Verkeerslawaai op knelpunten aanpakken 
vooral waar deze ver boven de norm 

uitkomt of gaat komen 

 



Verkeer  
aanbevelingen  

  
• zonder LVVP- plus geen MER: committeren in 

planning en financiering  
 

• Nu: historische kans om planfout na 60 jaar te 
herstellen! 
 

• Het met de belangenvereniging TU Noord tijdens de 
MER uitgewerkt verkeersalternatief voorleggen aan 
de raad 

 
 



 
Openbare ruimte 

 aanbevelingen 
 

 

• Ontwikkel:  samenhangende visie op gebied van 
   groen, water en ecologische zone 
   voor Delft-Zuidoost 

• Hanteer:   uitgangspunt gelijkblijvend aantal 
   m2 groen per inwoner 

• Voer uit:   concreet project groen/blauw  

 

 

 

 



 
Planproces 

Aanbeveling 
  

• Werken aan definitieve MER (tot november) 

– mét oplossing voor groen, blauw en verkeer 

 

– mét afspraken over borging van het nieuwe 
groen/blauwe beleid in de nog te ontwikkelen 
bestemmingsplannen 

 

– mét structurele oplossing verkeersknelpunten 

 

 



e e n  c r e a t i e f  2 0 1 1  g e w e n s t  


