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Betreft: touringcarparkeren Zuidplantsoen 

Delft, 21 april 2016   

 

Geachte leden van de raad, 

 

Opnieuw staat het touringcarparkeren op de agenda van de Commissie Ruimte en Verkeer. 

Aanleiding is het feit dat in de brief van het college1 staat dat het overgangsrecht in verband met 

strijdig gebruik bestemmingsplan op de locatie Zuidplantsoen niet direct toepasbaar is. In de 

commissievergadering van 21 januari jl. heeft het college aangegeven dat het overgangsrecht wel 

van toepassing is. Het lijkt daarmee of de procedure niet deugt – en dat is ook zo. Dat hebben we u 

op 21 januari laten weten. Maar daar gaat het niet om wat ons betreft. Een gebrekkige procedure 

volgt een gebrekkig proces. De procedure kan hersteld worden. Er is veel geld en tijd uitgetrokken 

voor nieuw onderzoek, meer onderzoek zelfs dan nodig is. Het gebrekkige proces wordt met al dit 

onderzoek niet opgelost.  

 

Er is ooit een hap uit de parkrand genomen, en nog een, en nog een. Een groene parkrand waaraan 

geknabbeld is. Over de plannen voor TU Noord is jarenlang discussie gevoerd, ook intensief en 

langdurig in de raad. Omdat groen plaats moest maken voor bouwplannen is ter compensatie op 

enkele plekken beloofd groen te ontwikkelen of te herstellen. Bij de behandeling van het 

bestemmingsplan TU Noord in 2007 heeft een raadsmeerderheid zich zelfs achter een motie 

geschaard om de parkrand van het Zuidplantsoen te herstellen. U kunt dat nalezen in de 

handelingen2 inclusief de expliciete toezegging van de wethouder hierover. Citaat wethouder 

Koning3: 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! 

 

De belofte om de parkrand te herstellen is vastgelegd in een verplichting in het bestemmingsplan. 

Dat is de reden dat het terrein van grasklinkers als openbaar groen staat ingetekend. Niet een 

ijverige, ‘groene’ ambtenaar maar de raad heeft hierop aangedrongen. Een verplichting waar 

uiterlijk in 2017 aan moet worden voldaan wanneer het bestemmingsplan TU Noord moet zijn 

                                                 
1 23 maart 2016, Touringcarparkeren Zuidplantsoen 

2 http://www.raad.delft.nl/raad/agenda/2007/handelingen/handelingen 19 april 2007.html  

3 wethouder Koning ging er overigens aan voorbij dat het terrein een aantal jaren eerder een grasveld was en 
nooit aangewezen als parkeerterrein. 

http://www.tunoord.nl/
http://www.raad.delft.nl/raad/agenda/2007/handelingen/handelingen%2019%20april%202007.html
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herzien4. Dat deze verplichting later is benoemd als “kans” en vervolgens als vrijblijvende optie 

strookt niet met de feiten noch de intentie. 

 

Wij hebben er begrip voor dat een overijverige verkeersambtenaar per ongeluk de verwijsborden 

voor touringcars naar het Zuidplantsoen al heeft laten ophangen zonder omgevingsvergunning, 

indien dit jaar gebruikt wordt voor de voorbereiding van een definitieve oplossing buiten het park 

en voor een herstelplan voor de parkrand. De brief van het college van 23 maart 2016 gaat echter 

uit van een onderzoek dat een heel jaar moet gaan duren, na alle onderzoek dat al gedaan is, en 

nog een jaar om de nieuwe locatie in te richten – en dat zou zomaar weer het Zuidplantsoen 

kunnen zijn. 

 

U begrijpt dat dit geen oplossing voor ons is. In het nieuwe onderzoek wordt al wel uitgegaan van 

mogelijk vele duizenden touringcars per jaar meer dan waarvan eerder sprake was5. Touringcars 

die nu vier keer het Oostplein passeren in plaats van twee keer zoals voorheen en de luchtkwaliteit 

(die daar nu al op de grens zit van wat aanvaardbaar is6) nog verder verslechteren tot 39,5 

microgram NO2/m3. De gevolgen van de extra bussen voor de verkeersdruk met dagelijkse 

verkeersopstoppingen in TU Noord zijn niet goed onderzocht. De toezeggingen over het openbaar 

groen zijn in de ruimtelijke onderbouwing bij de aanvraag omgevingsvergunning afgezwakt of 

verdraaid. Inmiddels zijn we om die redenen bezwaar- en handhavingsprocedures gestart. 

 

Het is ons gebleken dat bij de gemeente het misverstand bestond (of nog bestaat) dat het terrein 

met grasklinkers is aangewezen als parkeerterrein voor grote voertuigen in het vierde 

uitvoeringsbesluit APV. Dat is niet het geval. Dat betrof het voormalige parkeerterrein van de TU 

waar zich nu de appartementen van Villa Academica bevinden. Het grasklinker-terrein was alleen 

gereserveerd voor de jaarlijkse kermiswagens7. Een extra argument om de parkrand te herstellen. 

 

Wat ons betreft dringt u als raad aan op een betere oplossing waarbij de grasklinkers aan het 

Zuidplantsoen weer plaats maken voor de grasmat die er eerst lag en de touringcars een plekje 

buiten het park krijgen toegewezen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Erik van Hunnik,  

voorzitter Belangenvereniging TU Noord 
  

                                                 
4 Ook hier houdt de gemeente er een andere opvatting op na over de planregels en meent men dat een 
bestemmingsplan ook na 12 jaar nog mag worden herzien omdat het overgangsrecht van de Invoeringswet 
Wet ruimtelijke ordening van toepassing wordt geacht; dat is niet het geval. 

5 De aanvraag voor de omgevingsvergunning gaat er van uit dat ten hoogste ca. 36.000 busritten per jaar 
worden toegestaan, bijna vier keer meer dan in de aanname die ten grondslag lag aan het collegebesluit van 
17-11-2015 (5.000 touringcars ofwel 10.000 ritten). Het aantal touringcars mag dus nog sterk toenemen. 

6 De hoogst toelaatbare waarde is 40 microgram NO2/m3 

7 De kermiswagens kunnen nu elders parkeren, dit betrof een tijdelijke situatie in 2007 
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