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Dalurn Ondewem 
21-01-201 1 Erratum MER Delft Zuidoost 
Ons kenmerk 
1130518 
Uw brielvan 

UW kenmerk 

Bijlage Geachte leden van de gemeenteraad, 

In haar vergadering van 14 december 2010 heeft het college van B&W het 
MER Bestemmingsplannen Delft Zuidoost vrijgegeven voor aanvaarding 
door de gemeenteraad. Bespreking van het MER in de raadcommissie SVR 
staat gepland voor 3 februari a.s., terwijl de aanvaarding door de raad op de 
agenda van de vergadering van 24 februari a.s. staat. 

Sinds de behandeling van het MER in het college is een storende fout in het 
rapport aan het licht gekomen. Tabel 10.49 op pagina 134 van het MER 
geeft inzicht in het bergingstekort c.q. overschot na het treffen van de 
maatregelen op grond van de watersysteemanalyse (WSA) en de 
Waterstructuurvisie (WSV). De getallen voor TU-Zuid (Technopolis) zijn 
onjuist. Hierdoor zijn ook de gepresenteerde totalen, voor TU-Noord, 
TNOIDelfiech, TU-Midden en TU-Zuid tezamen onjuist. 

Onderstaande tabellen tonen a) de onjuiste tabel zoals opgenomen in het 
MER d.d. 2 december 2010 en b) de tabel met de juiste getallen. 

a) Tabel 10.49 met onjuiste aantallen bij TU-Zuid en Totaal 

TU-noord (Wippolder) 

TU-midden (CempxI 10717 6219 
TU-zuO(Technopolis) 24950 10680 __ -3593 

26033 53405 --..-p -1 344 



Dalurn 
04-06-2010 
Ons kenmerk 
1129501 

b) Tabel 10.49 met juiste aantallen 

De fout heeft niet tot een onjuiste waardering van de alternatieven geleid: 
de geplande ontwikkelingen leiden hoe dan ook tot een verbetering van de 
waterhuishouding. 

TU-zuid (TechnopolisJ 1 -21 18 u 1 

Wel leidt de fout tot het misverstand dat aanvullend op de reeds in de WSA 
en WSV voorziene maatregelen nog veel extra maatregelen nodig zijn om 
de waterhuishouding in het plangebied op orde te brengen. Op basis van de 
nieuwe tabel lijkt de inschatting gerechtvaardigd dat de wateropgave voor 
het gebied als geheel zonder drastische ingrepen kan worden gerealiseerd 
(o.a. door gebruik te maken van het overschot in TU-Zuid, eventueel door 
een grotere peilstijging toe te laten en door maatregelen te treffen die in het 
zogenaamde Klimaatadapatatieproject naar voren zijn gekomen). Om tot 
een definitieve set van maatregelen zal per bestemmingsplan, in overleg 
met het Hoogheemraadschap van Delfland, een watertoets worden 
uitgevoerd. 

Totaal 26337 

Voorstel 
Het voorstel is de fout te herstellen door in het definitieve exemplaar van het 
MER (die met datum van aanvaarding) de juiste tabel op te nemen. 

-1035 / -28412 

Hoogachtend, 

- 
.W. Andriessen l.s. 


