
Belangenvereniging     TU Noord 
 
 
Groenbeleid: moet en kan beter (en steviger) worden verankerd 
 
Het is crisis en een van de symptomen is dat er in de Wippolder minder wordt gebouwd dan werd 
gehoopt. Burgemeester en wethouders zoeken daarom naar het sleuteltje om deze projecten 
alsnog te realiseren. En dan wordt er vooral gezocht naar ‘dwarsbomers’.  Dit zijn redenen voor 
projectwikkelaars om te zeggen: wat moet ik nu precies doen, waarom en waarom zo lastig?  Het 
college denkt dat regels ten aanzien van groen zo’n belangrijke dwarsbomer vormen en dus moet 
het groenbeleid worden herzien en minder streng worden. 
 
Bijna een jaar geleden stuurde het college van B&W een brief naar de gemeenteraad met als 
onderwerp: Bouwen in Delft. In de brief staat dat het college een aantal acties zal ondernemen om 
het bouwen in de stad te stimuleren. Eén van de acties betreft het globaler bestemmen en minder 
stapeling van kaders. Uit circa 25 nota’s is een top 6 is gemaakt van die nota's die het vaakst een 
belemmering zouden opleveren bij het opstellen van bestemmingsplannen, zelfbindend zijn of 
knellen. Een onderbouwing van de keuze van juist deze 6 is er niet, voorbeelden van projecten die 
‘last’ hebben gehad van deze nota’s ook niet. 5 van de 6 nota’s hebben betrekking op milieu en 
leefomgeving – tot de nota’s behoren de Ecologienota en de bomenverordening. 
 
De herijkte kaders zijn er nog niet, maar worden wel al toegepast, bijvoorbeeld in het voorontwerp 
bestemmingsplan Zuidwest 3 (Tanthof). Globaal bestemmen heet nu toekomstgericht 
bestemmen…De bestemming ecologische zone is verdwenen en vervangen door groen – met daarbij 
een afwijkingsbevoegdheid voor parkeren.  Ditzelfde geldt voor nieuwe plankaarten voor 
bijvoorbeeld TU Midden. Ook hier zijn bijvoorbeeld bomen volledig verdwenen alsook de ecologische 
zones. Enkel de bomen die als “monumentale boom” op de kaart staan blijven volgens het herijkte 
beleid gewoon beschermd; 
 
De voorbereiding van de nieuwe nota groen loopt niet goed wat daadwerkelijke participatie en 
inspraak betreft. De opzet is met een aantal belangenorganisaties besproken. Er komt een 
discussieavond voor bewoners, maar de nota wordt niet ter inzage gelegd voor inspraak. Dit lijkt ons 
in strijd met de bedoeling van de inspraak- en participatieverordening en met de participatienota 
interactieve beleidsvorming. Het gaat hier niet om een ondergeschikte aanpassing van beleid, maar 
om het vergaand afzwakken ervan. Het selectief uitsluiten van belanghebbenden en ontnemen van 
inspraakmogelijkheden is contra-productief en vermindert het draagvlak. 
 
De inhoud van de nota groen is nog niet bekend, maar belooft niet veel goeds. De voortekenen zijn 
te zien in de programmabegroting: verlagen herplantplicht bomen; neutrale bomenbalans; 
vereenvoudiging van de kapvergunning; omvorming van de openbare ruimte naar meer duurzaam en 
onderhoudsarm (zie ook het beheerplan groen). Hoe wordt hiermee invulling gegeven aan de 
ambitie in het Coalitieakkoord “We werken aan meer groen in de stad.1”? Volgens het nieuwe 
beheerplan Groen is Delft juist 680.000 vierkante meter groen kwijt geraakt de afgelopen jaren – 
hoezo meer groen2

 
? 

Juist nu ligt er de kans om eerder geformuleerde ambities verder te vertalen naar harde 
planologische randvoorwaarden voor nieuwe bouwprojecten. En het mooie is: voor alle partijen is dit 

                                                 
1 Pag. 14 
2 Beheerplan Groenvoorzieningen 2008-2011, pag 5 in vergelijking met beheerplan Groen 2012-2015 pag. 11 
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goed. Bouwers hebben aan de voorkant van het planproces helderheid over wat ze moeten doen, 
hoe ze het zouden kunnen realiseren en vooral wat het hen kost en kan opleveren. De burger krijgt 
op zijn beurt harde garanties dat het groen ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Helaas laten de 
eerste concepten van nieuwe bestemmingsplannen een andere tendens zien:  ecologische zones zijn 
niet meer op de plankaart te zien en kunnen worden ingevuld met bouwprojecten. De mooie 
kansenkaart met groene en blauwe projecten wordt zo een gemiste kansenkaart.  En dat is jammer. 
Het is daarom te hopen dat de gemeente  zich nog eens achter de oren krabt en inziet dat heldere 
regels met een concreet voorgestelde invulling wel eens de belangrijkste motor voor nieuwe 
ontwikkelingen kunnen vormen: een groene omgeving ‘verkoopt’ nu eenmaal beter! 
 
Wat wij willen 
Voor een groene, natuurlijke en leefbare stad zijn harde kaders nodig. Ambities mogen daarnaast 
niet sneuvelen in bezuinigingsacties. Als het voornemen van het college blijft staan en de Nota groen 
niet ter inzage gaat voor inspraak, hebben organisaties en bewoners het nakijken en is het volgende 
inspraakmoment het moment dat de Nota groen in de raadscommissie wordt besproken. Inspraak 
als mosterd na een ongezonde, groen-arme maaltijd.  
 
Wij willen: 

- Volwaardige inspraak op de groennota, in een goed proces3

 

 vergelijkbaar met bijvoorbeeld 
het parkeerbeleid en in lijn met de spelregels die de raad hiervoor heeft opgesteld 

- Verankering van de groen-blauw kansenkaart in dit nieuwe beleid 
 

- Handhaving van de beschermingsformules in het ecologieplan en het planologisch vastleggen 
van groen in bestemmingsplannen, 
 

- Een uitvoering(splan) voor de beloofde herplant van gekapte bomen 
 
 
 

                                                 
3 Mogelijke deelnemers in dit proces: Bewonersbelangenverenigingen tot en met ouderengroepen en alle 
anderen die de nabijheid van (al dan niet recreatief groen) belangrijk kunnen vinden en bereid zijn mee te 
denken over het al dan niet voor de toekomst zeker stellen van een groene woonomgeving, zoals makelaars, 
woningverhuurders, natuur- en milieuorganisaties.  


