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Reactie op hoofdlijnen op de concept “Nota Groen Delft 2012-2020” en het 

concept “Uitvoeringsprogramma nota Groen Delft 2012-2020” 

 
Wat niet kapot is moet je niet repareren 

 

Het nieuwe groenbeleid lijkt nodig om iets te repareren in het huidige beleid. Wat er precies 

gerepareerd moet worden blijkt niet duidelijk uit de nota. In de berichten er om heen, o.a. het 

interview met verantwoordelijk wethouder Stephan Brandligt, worden verschillende redenen 

genoemd. 

1. gemeentelijk groenbeleid frustreert bouwplannen 

2. te eenzijdige nadruk op beschermen in plaats van beleven 

3. er moet bezuinigd worden 

4. kleinere rol gemeente, grotere rol private partijen 

Daarnaast moet het aanpassen van gemeentelijk beleid - niet alleen voor groen - zonder participatie 

‘nieuwe stijl’  (zoals destijds het Lokaal Verkeer- en VervoerPlan is ontwikkeld). 

 

De nota heeft een hoog ambitiegehalte, waar veel woorden aan besteed worden, maar gaat mank 

waar het meetbare doelen betreft. Er worden weliswaar veel doelen benoemd, maar niet concreet 

gemaakt. Om een voorbeeld van twee belangrijke doelstellingen te noemen: 

“Het in stand houden, verbeteren en ontwikkelen van kwalitatief goed openbaar groen en 

cultuurhistorische waarden – in de regio, de stad, de wijk en de buurt – waardoor Delft een 

aantrekkelijke woon- en werkomgeving biedt. “ en “Het handhaven van een evenwichtige 

verhouding tussen enerzijds groen (inclusief bomen en natuurwaarden) en anderzijds bebouwing en 

verharding, zodanig dat groen rood aanvult in economische, ecologische en fysische waarde en in 

immateriële belevingswaarde. “  

Letterlijk bezien staat hier: 

 dat het groen in stand wordt gehouden (dus niet verdwijnt?) 

 dat er groen wordt ontwikkeld (bij komt?) 

 dat de (nu al?) evenwichtige verhouding tussen groen en rood gehandhaafd wordt.  

Wat is de uitgangssituatie? Waar zijn de kwantiteit en/of kwaliteit gemeten en beschreven? 

Zonder deze gegevens levert een ambitie onmeetbare doelen op en is waardeloos. 

 

Er worden in de nota schijnbare tegenstellingen gecreëerd die er in werkelijkheid niet of nauwelijks 

zijn of althans hoeven te zijn.  

 Beschermen (ecologie) in plaats van beleven (mens centraal). Er zijn geen natuurreservaten 

in Delft en ecologische zones lenen zich ook nu al voor beleving. 

 Het mogelijk maken van ‘ontwikkelingen’ tegenover beschermen van groen. Alsof 

ontwikkelingen niet plaats kunnen vinden buiten het groen. En groenontwikkeling niet 

gerekend moet worden tot ‘ontwikkelingen’. 

 Bezuinigen en regels verminderen tegenover Delft profileren als groene stad. Profileren als 

groene stad kan altijd; de lege bouwterreinen worden vanzelf groen, natuur ontwikkelt zich 

spontaan – dat kost niets. 
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Om kort in te gaan op de argumentatie vier bovengenoemde redenen: 

ad 1.  Het frustreren van bouwplannen door groenbescherming is niet aannemelijk gemaakt, 

integendeel getuigen Kanaalhof en Pauwmolen van een (potentieel) beter plan door de 

groenbescherming. Hoe had B&W zich het verloop van deze plannen idealiter (conform het nieuwe 

groenbeleid) voorgesteld? 

ad 2.  Waar gaat de bescherming ten koste van beleving? Waarom kan het niet allebei? Op zich 

positief dat er meer aandacht komt voor groenbeleving, maar maakt het huidige beleid dat nu al niet 

mogelijk? 

ad 3.  Bezuinigen en groen gaan heel goed samen door te kiezen voor ander, onderhoudsextensief, 

groen, harde beschoeiingen door natuurvriendelijke oevers te vervangen, enz. én door meer ruimte 

te geven aan private partijen (particulieren, bedrijven, instellingen) 

ad. 4. Meer overlaten aan andere partijen kan nu ook al, zie het voorbeeld van het groen-blauw 

plan Delft Zuidoost. Wel goed om hier gericht in te investeren (regie-functie ontwikkelen). 

 

Het plan Groen-blauw in Delft Zuidoost wordt genoemd als goed voorbeeld van hoe het ook kan. 

Daarbij passen twee belangrijke kanttekeningen waaraan voorbij lijkt te worden gegaan. 

1e het Groenblauwplan is mede ontstaan onder druk van de omstandigheden: planvorming 

die overnieuw moest en een goed gebruik daarna van het (verplichte) instrument 

milieueffectrapportage. Zonder deze gegevenheden was het groenblauw plan er niet 

gekomen. 

2e het is nog steeds slechts een plan; ook in 2007 hadden we al een mooi Convenant TU 

Noord met daaropvolgend een groen herinrichtingsplan voor TU Noord – waar nooit iets van 

is uitgevoerd… 

Juist het ontbreken van een beleidsmatige en planologische ‘stok achter de deur’ kan er wel eens toe 

leiden dat een groot deel van het plan blijft steken in ambities. 

 

Samengevat: de redenen voor aanpassing zijn onduidelijk, slecht onderbouwd en met zeer veel 

omhaal van woorden zelfs onbegrijpelijk geworden. De ambities zijn goed maar volstrekt niet 

concreet. Een goede beleidsevaluatie ontbreekt en is straks ook niet mogelijk. Het meest concreet 

wordt de nota in het terugdringen van de bescherming (afschaffen beschermingsformules t.a.v. EHS 

en kap van bomen). Het minst concreet in kwantificering (hoeveel vierkante meter groen nu en 

straks, hoeveel bomen gekapt en herplant, enz.). 

  

 

 


