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Geacht College,

Op 18 aprrl2011 hebben wij u onze zienswijzen gegeven op het ontwerpbestemmingsplan
Pauwmolen en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan
Pauwmolen. Bij nota van 24 oktober 201 t heeft u ons geantwoord. In de aanloop naar de
raadsbehandeling van het bestemmingsplan en aansluitend hierop hebben wij en
omwonenden - mede-indieners van de genoemde zienswijzen - gesproken met de
wethouder, de heer Guldemond, ambtenaren en leden van de gemeenteraad over onze
bezwaren. Wij hebben daarbij een aantal vragen en wensen kenbaar gemaakt. Op een enkel
punt zijn onze zorgen door u weg genomen, op een aantal punten echter niet.
Wij zijn u erkentelijk voor het open en constructieve contact en het is vanuit deze basis dat
wij het vertrouwen hebben u nogmaals een aantal van onze wensen en zorgen voor te
mogen leggen voor beantwoording. Het gaat hierbij om de belangrijkste punten die naar
boven zijn gekomen bij het afwegen van de vraag of wij en omwonenden onze bezwaren
tegen het bouwplan Pauwmolen moeten handhaven.

Allereerst zijn wij van mening dat enkele direct omwonenden onevenredig in hun woongenot
worden geschaad vanwege verminderde bezonning, zoals ook eerder door ons toegelicht.
Belangrijkste grond van ons achierliggende bezwaar is strijdigheid van het bestemmingsplan
met het gemeentelijk bouwhoogtenbeleid. Concreet gaat het hierbrl om de bewoners van de
Delfgauwseweg nummers 150 tot en met 156. Uit een eerste schatting door een makelaar-
taxateur is gebleken dat sprake is van een substantiële waardevermindering. Wij vragen u
om een redelijke tegemoetkoming ter compensatie van de objectief vast te stellen
waardevermindering van genoemde woningen door tenminste twee erkende taxateurs.
In de tweede plaats bestaan zorgen over het bouwproces en mogelijke schade en overlast
hiervan voor direct omwonenden. Wij denken hierbij aan bewoners van de Jan de Oudelaan
en Delfgauwseweg. Hoewel dit punt niet rechtstreeks voortvloeit uit het bestemmingsplan,
zijn goede en tijdige afspraken over het voorkomen van bouwhinder en
(verkeers)onveiligheid van groot belang, reden dat wij u vragen hierin, samen met de
ontwikkelaar, te doen wat in uw vermogen ligt. Van onze kant willen wij daarbij concrete
suggesties doen, zoals inschakeling van een omgevingsmanager bouw.
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In de derde plaats neemt voor een aantal omwonenden door het plan, in combinatie met de
autonome ontwikkeling, de geluidbelasting significant toe. Wij vragen u toe te zeggen dat
binnen een redelijke termijn geluidreducerende maatregelen worden getroffen aan met name
wegen (zoals stillere wegdekken) zodanig dat per saldo geen sprake is van geluidtoename.
Ook zien wij graag meer duidelijkheid over de termijn waarop het gat tussen 413 en het
geluidscherm ter hoogte van de Delfgauwseweg gedicht zal worden. Zoals in onze
zienswijzen toegelicht brengen wij de geluidproblematiek in verband met wet- en regelgeving
op geluidgebied en het gemeenteli jke beleid voor hogere waarden Wet geluidhinder.
Ten slotte vragen wij u duidelijkheid te geven over de uitvoering van de toegezegde
groencompensatie, waarbij van compensatie voor ons sprake is van nieuwe
groenvoozieningen buiten het directe plangebied. Daarbij refereren wij aan de Nota
Ecologieplan 2404-2015 en de uitgangspunten van de procedure voor de
milieueffectrapportage Delft Zuidoost.

Wij realiseren ons dat wij in deze fase van het planproces u vragen om een inspanning van
betekenis. Wij doen dit alleen maar in de volle overtuiging dat genoemde punten er voor met
name de direct omwonenden werkelijk toe doen en wij de veruvachting hebben dat u, waar
nodig samen met de ontwikkelaar, in staat bent aan deze bezwaren tegemoet te komen. Een
spoedige reactie stellen wij zeer op prijs

Hoogachtend,

voozitter Belangenvereniging TU Noord
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