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Deze brief is de beantwoording van uw brief van 26 januari 2016 en tevens 
verslag van het overleg dat op 10 maart door Lennart Harpe is gevoerd met 
Hans de Vries en Jaap Hooimeijer als vertegenwoordigers van de 
Belangenvereniging TU Noord.  
 
U heeft ons de e-mailwisseling toegestuurd met het verslag van het overleg 
met wethouder Junius, waar in de commissievergadering Ruimte en 
Verkeer van 21 januari 2016 naar is verwezen. In deze e-mails zien wij 
geen toezeggingen om het terrein als groen in te richten. Ook zijn ons geen 
andere toezeggingen bekend over de herinrichting van het terrein.  
Het creëert echter wel een verwachting dat deze locatie in het 
bestemmingsplan als openbaar groen staat opgenomen, aangezien dit de 
gemeentelijke ambitie voor dit gebied weergeeft.  
 
Tijdens de commissievergadering is ook gesproken over de toepassing van 
het overgangsrecht. Gezien de uitbreiding van het gebruik met de 
touringcars is het overgangsrecht op deze locatie niet direct toepasbaar.   
 
Voor het goed functioneren van de stad zijn er locaties nodig voor het 
parkeren van touringcars en andere grote voertuigen. Daarom zal een – 
integraal – onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen wat de 
voorkeurslocaties zijn om deze functies voor de komende jaren in te 
passen. Dit onderzoek gaat verder dan het reeds uitgevoerde onderzoek 
dat zich voornamelijk op de touringcars heeft gericht en betrekt ook de 
andere relevante beleidsvelden en draagvlak in de omgeving.  
 
Tijdens de commissievergadering op 21 januari zijn afspraken gemaakt met 
de gemeenteraad. Deze houden in dat we nu het Zuidplantsoen willen 
gebruiken als parkeerplaats voor touringcars en in het komende jaar 
onderzoeken of dit terrein naar behoren wordt gebruikt. Daar willen we 
graag aan vasthouden. Tegelijk zullen we het genoemde onderzoek 
uitvoeren waaruit moet volgen of voor de stad als geheel, alle beleidsvelden 
afwegend, het Zuidplantsoen een voorkeurslocatie is.  
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Om de huidige situatie mogelijk te maken en de ruimte te creëren voor het 
uitvoeren van het onderzoek zullen we nu een tijdelijke vergunning voor 
2 jaar aanvragen. Daarin zal zowel het gebruik door touringcars als voor de 
marktkraamhouders mogelijk worden gemaakt.  
 
Binnen die periode zal één jaar gebruikt worden voor onderzoek en 
monitoring. Uit het onderzoek wordt duidelijk of het Zuidplantsoen wel of 
niet wordt meegenomen als een permanente locatie. Dit advies wordt 
samen met de resultaten van de monitoring van het gebruik voorgelegd aan 
de gemeenteraad. Uit het onderzoek zal blijken welke locaties de meeste 
voordelen (of minste nadelen) kennen voor gebruik als touringcar- en / of 
vrachtwagenparkeerplaats. Op dit moment is nog niet te zeggen of het 
Zuidplantsoen één van deze locaties zal zijn, dit moet uit het onderzoek 
blijken. 
Het tweede jaar van de tijdelijke vergunning wordt dan gebruikt om de 
nieuwe – permanente – locatie gereed te maken voor het gebruik, met 
inbegrip van eventuele planologische procedures.  
 
Voor bovengenoemde werkzaamheden wordt het volgende tijdpad voorzien: 
 

Maart / April 2016 Aanvraag tijdelijke vergunning 
Maart / April 2016 Start monitoring en start onderzoek locaties 
Eind 2016  Afronding conceptonderzoek locaties 
Maart 2017 Behandeling onderzoek locaties en advies in de 

gemeenteraad 
April 2017 Start werkzaamheden / procedures om gekozen 

definitieve locaties mogelijk te maken 
 
De aanvraag voor de tijdelijke vergunning zal via een reguliere procedure 
worden doorlopen. Bij deze procedure is geen mogelijkheid tot inspraak 
voorafgaand aan de besluitvorming. Zoals afgesproken wordt u in deze 
procedure de mogelijkheid geboden om tijdens de eerste twee weken na 
aanvraag van de tijdelijke vergunning een reactie te geven op deze 
aanvraag.  
 
Hoogachtend 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 
 
 
 
          , burgemeester 
 
 
 
          , secretaris 
 
 


