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Geachte commissieleden, 

U wordt vandaag gevraagd te adviseren over het MER bestemmingsplannen 

Delft Zuidoost. Ik wil u zeggen hoe wij als bewoners aankijken tegen het MER 

en de planvorming in onze wijk, de Wippolder.  

De afgelopen jaren hebben wij regelmatig en vaak uitgebreid van ons laten 

horen. Ook in de aanloop naar dit moment hebben wij u voorzien van 

informatie en onze mening. In 2003 was de planvorming in de Noordelijke 

Wippolder voor ons een rijdende trein. We mochten mee, maar de reis stond 

vast. In 2005 mochten we eerste klas gaan zitten, maar de reis stond vast. 

Alleen door het omzetten van een wissel in 2007 kwam een nieuwe kans voor 

een ander reisplan. En in 2009 mochten we voor het eerst meedenken over de 

reis.  

Vanavond zit ik hier met gemengde gevoelens. Trots op de verbeteringen in de 

planvorming: geen of veel minder sloop van oude TU-gebouwen. Behoud van 

de Botanische tuin én omgeving, nieuwbouw op locaties die bestaande buurten 

minder belasten. En, los daarvan, inmiddels een milieuzone, schone 

stadsbussen en heroverweging van de nieuwe Sint Sebastiaansbrug.  

De tijd heeft daarbij ook gewerkt: de brand en herhuisvesting van Bouwkunde, 

een ramp op zich, maar een zegen voor de beeldvorming van de TU. Van een 

introverte campusvisie naar een meer naar de stad gerichte campus. De aanleg 

van de Spoorzone en - niet in de laatste plaats - de krediet- en vastgoedcrisis. 

Maar wij zijn ook trots op de volwaardige rol die wij als bewoners hebben 

gekregen in het planproces. De open en oprechte gesprekken met ambtenaren, 

de raad en het college, de echte belangstelling in elkaars standpunten, een 

compliment waard.  

Tegelijk zit ik hier met een onbevredigend gevoel. In veel opzichten staan we 

nog maar aan het begin. Veel bouwplannen zijn voor ons nog in nevelen gehuld 

– en voor u misschien ook. Er zijn wel mooie kansen om de openbare ruimte te 

verbeteren: meer groen, waterberging, enzovoort. Kansen die nog wel benut 



moeten worden. En er is nog steeds – meer zelfs – overlast en hinder van het 

almaar groeiende autoverkeer. 

Vanavond wordt u gevraagd te adviseren over het MER. Een dik en vooral 

technisch onderzoeksrapport waarin maar één conclusie voor u van belang 

lijkt: 5000 woningen in de Wippolder erbij is geen probleem, milieutechnisch 

gezien. En ook alle andere onderzochte ontwikkelingen zijn mogelijk. Een 

voorspelbare uitkomst die we u twee jaar geleden ook al hadden kunnen 

vertellen. De winst van het proces zit in het schuiven tussen mogelijke 

nieuwbouwlocaties, de tijd die zijn werk heeft gedaan en het betere inzicht in 

elkaars belangen, problemen en oplossingen.  

Wij hebben u in detail commentaar gegeven op de technische kant van het 

MER, kritische vragen gesteld over een aantal tekortkomingen in het onderzoek 

en de daarmee samenhangende planvorming. We hebben u laten weten dat 

een MER zonder plan wat ons betreft niet kan. U wordt geblinddoekt in een 

trein gezet, met de boodschap dat u veilig aankomt. Ook al is dat zo, u zou zich 

toch ongemakkelijk voelen en willen weten waar de reis heen gaat. Zo is het 

met ons ook bij dit MER. Wij willen graag zien op welke ruimtelijke 

ontwikkeling het betrekking heeft. Een MER is tenslotte een onderzoek om de 

gevolgen van een project in kaart te brengen - en wij willen graag voldoende 

zicht hebben op dat project en zeker ook op de maatregelen die daarbij horen 

voor verkeer, groen, water enz. 

Wat willen wij? 

Wij vragen u als raad om voorwaarden aan de aanvaarding van het MER. Ook 

wettelijke adviseurs, zoals het Hoogheemraadschap, zullen dat doen. Heel 

concreet vragen wij u het volgende. Verbind aan aanvaarding van het MER de 

voorwaarde dat voor het plangebied voldoende duidelijkheid wordt geboden 

over de noodzakelijke randvoorwaarden. Een uitwerking van de ligging en 

omvang van belangrijke bestemmingen zoals groen, water, speelvoorzieningen 

en reserveringen voor noodzakelijke nieuwe infrastructuur (Ben Rutten gaat op 

dat laatste in). Een aanpak voor de veiligstelling van monumentale locaties, 

bijvoorbeeld door het ensemble van de Botanische Tuin en omgeving te 

kwalificeren als gemeentelijk monument of voor te dragen als rijksmonument. 



Wij weten dat er ook al hard gewerkt wordt aan sommige van deze 

onderwerpen, bijvoorbeeld door herijking van gemeentelijke beleidsnota’s.  

 

Wij vragen u om het College op te dragen nog voor de zomer uitwerking te 

geven aan deze belangrijke onderwerpen in een concrete vorm. Het liefst met 

voortgaande inbreng van belanghebbenden als bewoners en ondernemers in 

de wijk. Wij zijn daartoe graag bereid. 

 

Dank voor uw aandacht. 

Meer informatie: (http://www.tunoord.nl/onderwerpen/mer/) 

 

http://www.tunoord.nl/onderwerpen/mer/

