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Reactie op aanvraag 2285915 2 jarige afwijking Bestemmingsplan parkeerterrein Zuidplantsoen 

 

 

Geacht college, 

 

Allereerst onze erkentelijkheid voor de mogelijkheid deze reactie te geven ondanks het feit dat dit 

niet vereist is in deze procedure. 

 

Vooraf merken we op dat de omschrijving in de aanvraag “parkeerterrein Zuidplantsoen” onjuist is: 

er is nooit rechtsgeldig een parkeerterrein geregeld, er is wel zonder vergunning een deel van het 

park Zuidplantsoen tijdelijk voorzien van grasklinkers voor het incidenteel stallen van 

kermiswagens. De APV maakt dit met het vierde uitvoeringsbesluit niet anders omdat hier geen 

bestemming in is geregeld en dit besluit ziet op een voormalig parkeerterrein van de Technische 

Universiteit.  

 

Het gaat met andere woorden om een al jaren bestaande niet legale wijze van gebruik van het park 

Zuidplantsoen. Besluiten die het gebruik “parkeren” regelen zouden de indruk kunnen geven dat 

dit ook de bestemming moet zijn. Om deze reden vragen we u het woord parkeerterrein te 

vervangen door terrein. 

 

Wij zijn het niet eens met de aanvraag en, gelet op de positie van de indiener van de aanvraag, de 

Gemeente Delft, daarmee de strekking van de te verwachten vergunning. Wij gaan er tenminste 

van uit dat wat de gemeente aanvraagt door de gemeente verleend zal worden. 

 

Wij zijn het niet eens met de aanvraag omdat het terrein niet bestemd is als parkeerterrein. 

Letterlijk is het niet bestemd volgens het bestemmingsplan TU Noord, maar feitelijk is het ook niet 

bestemd omdat het niet geschikt is. De eerste ervaringen maken dat overduidelijk. Er wordt 

voortdurend – en dus niet incidenteel – geparkeerd in het openbaar groen, dat wil zeggen op 

onverhard terrein van het park en er wordt voortdurend buiten het terrein geparkeerd, 
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bijvoorbeeld op het fietspad van het Zuidplantsoen. Als bewijs is een aantal foto’s bijgevoegd. Dit 

zijn geen ‘kinderziektes’ of aanloopproblemen, maar permanente overlast die naar het 

Zuidplantsoen is verplaatst. 

 

Ondanks onze uitdrukkelijke zorgen hierover vooraf uitgesproken en toezeggingen vanuit de 

gemeente over extra handhaving en monitoring, maakt deze situatie duidelijk dat een ongeschikte 

parkeervoorziening niet handhaafbaar is. Of er is permanent toezicht nodig, óf het terrein moet 

vergaand worden aangepast. Beide zijn wat ons betreft niet realistisch en niet voorzien in de 

aanvraag. Daarbij vinden we het onaanvaardbaar dat nu al zonder vergunning dagelijks tientallen 

touringcars gebruik maken van het terrein (en het gebied er omheen) en niet de procedure in de 

juiste volgorde wordt doorlopen. Wat betreft de afweging van belangen schiet deze tekort. Er is 

veel, deels zelfs overbodig onderzoek verricht, maar de belangrijkste vragen worden niet 

beantwoord.  

 

Hoe verhouden de belangen zich die door deze vergunning geraakt worden tot de belangen van de 

alternatieven: in de situatie zoals deze tot voor kort was en in de situatie dat een ander, wel legaal 

beschikbaar (parkeer)terrein zou zijn gekozen? Met andere woorden: de motivering waarom 

uitsluitend het Zuidplantsoen als geschikte locatie aan de orde komt ontbreekt. Onderzoek wordt 

hiervoor aangekondigd dat maar liefst een jaar moet duren. En dan nog eens een jaar voor 

voorbereiding van een definitieve oplossing. Onderzoek dat wat ons betreft vooraf had behoren te 

gaan, en alsnog dient te gaan, van een besluit de touringcars buiten de binnenstad en de 

Koepoortplaats te stallen. 

 

In de afweging van belangen ontbreekt ook een analyse van de verkeersgevolgen. Natuurlijk wordt 

de luchtkwaliteit – die in dit deel van Delft toch al het slechtst is - nog slechter en ook neemt de 

geluidbelasting die op delen van de touringcarroute al boven de 60 dB op woongevels zit nog 

verder toe. Dat is nu inzichtelijk gemaakt met het onderzoek. Maar, zoals de foto’s nu al aantonen, 

ook de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling verslechteren en dit is niet inzichtelijk gemaakt.  

Het onderzoek en de aanvraag leveren geen enkele verbetersuggestie voor de leefomgeving in TU 

Noord op, wel de conclusie dat deze verder verslechtert en dat dit acceptabel is. De 

vergunningaanvraag is daarbij gebaseerd op een worst case van 32.850 touringcar-bewegingen per 

jaar, nog buiten de overige grote voertuigen. Voor ons dus niet acceptabel. 

 

Ook de overlast door touringcars bijvoorbeeld dwars over wandelpaden en op fietspaden te 

parkeren of voor een uitrit neemt sterk toe en juist deze grote hinder voor fietsers, wandelaars en 

bewoners is ook niet onderzocht of inzichtelijk gemaakt. Het is nu te danken aan de alertheid van 

bewoners van het Zuidplantsoen om deze feiten vast te leggen, niet aan al het kostbare 

bureauonderzoek in opdracht van de gemeente. 
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Wij hebben eerder aangegeven dat de tijdelijkheid van het touringcarparkeren voor twee jaar met 

uitzicht op mogelijk permanent maken voor ons niet acceptabel is. Het bestemmingsplan TU Noord 

‘verloopt’ na tien jaar, dat wil zeggen op 19 april 2017 en dan moet er een nieuw bestemmingsplan 

liggen. Een vergunning voor twee jaar - tot medio 2018 - is alleen al om deze reden in strijd met de 

actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen uit de Wro. Zoals eerder toegelicht geldt het 

overgangsrecht van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening niet op dit bestemmingsplan omdat 

het na 1 juli 2008 onherroepelijk is geworden. Dit argument ontbreekt in de motivering waarom 

een vergunning verstrekt zou kunnen worden tot voorbij de looptijd van het bestemmingsplan TU 

Noord. 

 

Er zijn nog allerlei andere overwegingen door ons te maken en al eerder gemaakt waarom wij deze 

parkeeroplossing afwijzen. Niet in de laatste plaats vanwege het intensieve en langdurige traject in 

de periode vanaf 2003 om het park weer hersteld te krijgen zoals het was: groen. We kunnen u 

verwijzen naar de handelingen van de raad van 19 april 2007 en de motie die over het groen in dit 

gebied met een meerderheid is aangenomen en de toezegging van wethouder Koning, expliciet dit 

terrein openbaar groen te maken. Citaat wethouder: Er zijn echter ook een paar plekjes waar wij de 

bestemming “groen” maken waar nu geen groen is. Ik denk bijvoorbeeld aan het parkeerterrein bij 

het Zuideinde [bedoeld wordt Zuidplantsoen], dus achter Rode Scheikunde, het oude hoofdgebouw 

van de TU, waar altijd die grote kermiswagens staan. Dat wordt openbaar groen. Kernachtiger 

kunnen wij de aangegane verplichting niet verwoorden! 

 

In deze fase van de procedure volstaan we met bovenstaande belangrijkste overwegingen. Wij 

hopen en verwachten dat met de bezwaren vanuit onze buurt beter rekening zal worden gehouden 

en de koers voor de touringcars verlegd zal worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Erik van Hunnik, 

Voorzitter Belangenvereniging TU Noord 

 

Jaap Hooimeijer, 

Voorzitter VvE ‘Villa Academica’ 
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Bijlage foto’s touringcarparkeren Zuidplantsoen 

 

 

 

 

 

op het fietspad parkeren 
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ondanks voldoende ruimte in het openbaar groen en dwars over het voetpad parkeren 
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midden op de rijbaan en het fietspad parkeren 


