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2016.01 Aanvraaggegevens 
  Publiceerbare aanvraag/melding   

 
Aanvraagnummer 2285915 

 

Aanvraagnaam 2 jarige afwijking Bestemmingsplan parkeerterrein 
 

Uw referentiecode - 

 
 

Ingediend op 23-03-2016 
 

Soort procedure Onbekend 

 

Projectomschrijving een 2 jarige afwijking van het BP voor het parkeerterrein 

aan het Zuidplantsoen 

Opmerking - 
 

Gefaseerd Nee 
 

Blokkerende onderdelen weglaten Nee 

Kosten openbaar maken Ja 

Bijlagen die later komen - 
 

Bijlagen n.v.t. of al bekend - 
 

 
Bevoegd gezag 

 

Naam: Gemeente Delft 
 

Bezoekadres: Westlandseweg 40 

2624 AD Delft 

Postadres: Postbus 78 

2600 ME Delft 

Telefoonnummer: 14015 
 

E- mailadres algemeen: info@delft.nl 
 

Website: http://www.delft.nl/Configuratie/Contact/Contact 
 

Contactpersoon: Contactformulier Stadswinkel op website 
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2016.01 Aanvrager bedrijf 
1 Bedrijf 

 

KvK-nummer 27374588 

Vestigingsnummer 000000000001 

Statutaire naam Gemeente Delft 

Handelsnaam Gemeente Delft, afd Ruimte 
 
 

2 Contactpersoon 
 

Geslacht Man 

Vrouw 

Voorletters ra 
 

Voorvoegsels - 
 

Achternaam kleijwegt 
 

Functie gemeentedirecteur 

 
3 Vestigingsadres bedrijf 

 

Postcode 2611BV 

Huisnummer 1 
 

Huisletter - 
 

Huisnummertoevoeging - 
 

Straatnaam Stationsplein 
 

Woonplaats Delft 

 
4 Correspondentieadres 

Postbus 78 

Postcode 2600ME 

Plaats Delft 
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2016.01 

1 Adres 
 

Postcode 2628BZ 

Huisnummer 9 
 

Huisletter - 
 

Huisnummertoevoeging - 
 

Straatnaam Zuidplantsoen 
 

Plaatsnaam Delft 
 

Gelden de werkzaamheden in deze 

aanvraag/melding voor meerdere 

adressen of percelen? 

Ja 

Nee 

 

 

Eventuele toelichting op locatie ter plaatse van het huidige parkeerterrein voor grote 

voertuigen 

3 Toelichting 

Locatie 
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Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening 

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

Met welke regels voor ruimtelijke 

ordening zijn de voorgenomen 

werkzaamheden in strijd? 

Bestemmingsplan 

Beheersverordening 

Exploitatieplan 

Regels op grond van de provinciale verordening 

Regels op grond van een AMvB 

Regels van het voorbereidingsbesluit 

Beschrijf hoe en in welke mate de 

voorgenomen werkzaamheden 

in strijd zijn met de regels voor 

ruimtelijke ordening. 

Beschrijf het huidige gebruik van 

de gronden of het bouwwerk. 

Beschrijf het beoogde gebruik van 

de gronden of het bouwwerk. 

 

Beschrijf de gevolgen van 

het beoogde gebruik voor de 

ruimtelijke ordening. 

Is het beoogde gebruik tijdelijk van 

aard? 

openbaar groen 
 
 
 

parkeerterrein voor grote voertuigen 
 

parkeren van middelzware voertuigen en/of touringcars die 

wachten op de terugkeer van toeristen die in de binnenstad 

zijn afgezet 

mogelijk maken van parkeren van touringcars en/of 

middelzware motorvoertuigen 

 

Ja 

Nee 

Hoeveel hele jaren duurt het 

gebruik? 

Hoeveel maanden duurt het 

gebruik? 

Hebt u een rapport nodig waarin 

de archeologische waarde van het 

terrein dat zal worden verstoord in 

voldoende mate is vastgelegd? 

Wordt er afgeweken van het 

exploitatieplan? 
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24 
 

Ja 

Nee 

 

 
Ja 

Nee 
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Formele bijlagen 
 

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 

ingediend 

Status 

document 

geluidsniveaus bijlage 1 

TPBE5114-122-1- 

00N001F05 def.pdf 

Gegevens Handelen 

in strijd met regels 

ruimtelijke ordening 

2016-03-23 In 

behandeling 

bijlage 2 Natuurtoets 

busparkeren 

bijlage 2 Natuurtoets 

busparkeren 

zuidplantsoen2-.pdf 

Gegevens Handelen 

in strijd met regels 

ruimtelijke ordening 

2016-03-23 In 

behandeling 

bijlage 3_Luchtkwaliteit bijlage 3 Gegevens Handelen 2016-03-23 In 

 BE5114-126-100-- in strijd met regels  behandeling 

 TPN001D01_Luch- ruimtelijke ordening   
 tkwaliteit_Touringca-    
 rs_Delft_vFin..-..pdf    

mer-beoordeling_Zui- bijlage 4 30032016 Gegevens Handelen 2016-03-23 In 

dplantsoen_Defv1_ mer-beoordeling_Zui- in strijd met regels behandeling 

dplantsoen_Defv1.pdf ruimtelijke ordening 

mailwisseling_pdf mailwisseling.pdf Gegevens Handelen 

in strijd met regels 

ruimtelijke ordening 

2016-03-23 In 

behandeling 

RO Zuidplantsoen RO Zuidplantsoen Gegevens Handelen 2016-03-23 In 
def_pdf def.pdf in strijd met regels  behandeling 

  ruimtelijke ordening   
aanvraagformulier SMF16926160401- Gegevens Handelen 2016-03-23 In 

09380-.pdf in strijd met regels behandeling 

ruimtelijke ordening 

Bijlagen 
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Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V. 
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Classificatie: Projectgerelateerd 

 
Onderwerp: Geluidsniveaus in de omgeving vanwege parkeerterrein Zuidplantsoen 

 
 

 

 
Inleiding 

Aan het Zuidplantsoen is een terrein in gebruik als parkeerterrein voor touringcars en middelzware 

vrachtwagens. Dit gebruik is strijdig met het vigerende bestemmingsplan, waarin het terrein de bestem- 

ming ‘Openbaar Groen’ heeft. Voor het parkeerterrein aan het Zuidplantsoen wordt door het college van 

burgemeester en wethouders een tijdelijke afwijking verleend. In verband hiermee is onderzocht welke 

gevolgen het gebruik van het terrein als parkeerterrein heeft voor de geluidsniveaus in de omgeving. 

 
Beoordelingskader goede ruimtelijke ordening 

De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) is in de gemeentelijke praktijk een standaardwerk 

voor de ruimtelijke inpassing van bedrijven en bedrijventerreinen. Deze VNG-publicatie bevat een 

richtafstandenlijst waarin voor allerlei soorten bedrijvigheid richtafstanden vanwege geur, stof, geluid en 

gevaar zijn opgenomen, welke bij voorkeur worden aangehouden tot milieugevoelige functies. De 

richtafstand geldt vanaf de terreingrens (grens van de bestemming die de bedrijvigheid toelaat) tot de 

gevel van een milieugevoelig gebouw dat volgens het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen 

mogelijk is. De VNG-publicatie is een leidraad en heeft niet het karakter van een wet. Dit betekent dat in 

voorkomende gevallen gemotiveerd van de publicatie kan worden afgeweken. 

 
Het bieden van parkeergelegenheid aan touringcars en middelzware vrachtwagens aan het Zuidplantsoen 

is geen bedrijfsmatige activiteit zoals bedoeld in de Wet milieubeheer, maar ten behoeve van de 

beoordeling van de ruimtelijke inpasbaarheid wordt het parkeerterrein in het navolgende wel als zodanig 

beschouwd. 

 
Voor parkeerplaatsen die specifiek zijn bedoeld voor touringcars zijn in de VNG-publicatie geen 

richtafstanden opgenomen, voor de stalling van zware vrachtwagens wel. Uit een inventarisatie is 

gebleken dat de activiteiten die plaatsvinden op het parkeerterrein aan het Zuidplantsoen het best 

aansluiten bij ‘Bus-, tram- en metrostations en -remises’ (milieucategorie 3.2, SBI (1993) 6021.1) en 

‘Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)’ (milieucategorie 3.2, SBI (1993) 6321-2). Voor deze 

soorten bedrijvigheid geldt volgens de VNG-publicatie een richtafstand van 100 meter tot milieugevoelige 

functies, waarbij geluid het maatgevende aspect is. Opgemerkt wordt dat milieucategorie 3.2 voor het 

parkeren van touringcars en middelzware vrachtwagens moet worden gezien als een bovengrens, omdat 

de impact van het parkeerterrein minder groot is dan die van een regulier busstation en touringcars en 

middelzware vrachtwagens stiller zijn dan zware vrachtwagens. 

 
De in de VNG-publicatie genoemde richtafstanden zijn afstanden tot milieugevoelige functies die zijn 

gelegen in een rustige woonwijk.
1 

Voor milieugevoelige functies die zich bevinden in gemengd gebied
1

 

 
 

1 
Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Er komen vrijwel geen andere functies, zoals 

bedrijven of kantoren, voor. Gemengde gebieden zijn gebieden met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere 
functies voor, waaronder bedrijven. 



 

 

 

 
 

 
mag worden uitgegaan van een kleinere richtafstand c.q. zijn hogere geluidsniveaus als aanvaardbaar te 

beschouwen. De richtstand wordt in dat geval met één afstandsstap verminderd, wat betekent dat voor 

het parkeerterrein aan het Zuidplantsoen milieucategorie 3.1 zou moeten worden aangehouden. De 

grootste bijbehorende richtafstand, geldend voor het aspect geluid, is 50 meter. 

 
De omgeving van het Zuidplantsoen is gelegen buiten het centrum en is relatief rustig. Ten zuidoosten 

van het parkeerterrein ligt een grote begraafplaats. In het gebied bevinden zich echter ook een univer- 

siteit en een horecagelegenheid. Qua gebiedstypering is de omgeving van het Zuidplantsoen gemengd 

stedelijk. Ofschoon er dus geen sprake is van een gebiedstype rustige woonwijk, is bij de beoordeling 

uitgegaan van de criteria voor een rustige woonwijk, die strenger zijn dan die voor gemengd gebied. 

 
Het beoordelingskader voor geluid, zoals omschreven in de VNG-publicatie, bestaat uit 4 stappen, 

waarbij per stap de geluidsbelasting hoger wordt en daarmee het belang van de onderzoeks- en 

motiveringsplicht. De volgende stappen worden onderscheiden. 

1 Toetsing aan de richtafstand. Indien de richtafstand niet wordt overschreden, kan een verdere 

beoordeling in beginsel achterwege blijven. 

2 Indien stap 1 niet toereikend is, is een onderzoek naar de geluidsbelasting noodzakelijk. Voor het 

gebiedstype rustige woonwijk gelden de volgende richtwaarden: 

 een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van ten hoogste 45 dB(A); 

 een maximaal geluidsniveau van ten hoogste 65 dB(A); 

 een bijdrage ten gevolge van verkeersaantrekkende werking van ten hoogste 50 dB(A). 

3 Indien stap 2 niet toereikend is, is alleen gemotiveerd afwijken van bovenstaande richtwaarden 

mogelijk tot: 

 een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van ten hoogste 50 dB(A); 

 een maximaal geluidsniveau van ten hoogste 70 dB(A); 

 een bijdrage ten gevolge van verkeersaantrekkende werking van ten hoogste 50 dB(A). 

4 Bij hogere geluidsbelastingen dan aangegeven bij stap 3 is het doorgaans niet mogelijk een nieuwe 

ruimtelijke ontwikkeling positief te bestemmen of te vergunnen. Indien het bevoegd gezag toch van 

mening is dat het positief bestemmen aanvaardbaar is, dient dit grondig onderzocht, onderbouwd en 

gemotiveerd te worden. Daarbij dient rekening te worden gehouden met cumulatie met eventuele 

reeds aanwezige geluidsbelasting. 

 
De verkeersaantrekkende werking dient meegenomen te worden voor zover het betreffende verkeer 

akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het overige verkeer. Voor de touringcars en middelzware 

vrachtwagens geldt dat wanneer ze niet op het Zuidplantsoen rijden, ze geacht mogen worden in het 

heersende verkeersbeeld te zijn opgenomen. De verkeersaantrekkende werking wordt derhalve 

beschouwd voor  het wegvak tussen de Schoemakerstraat en het parkeerterrein. 

 
Beoordeling, stap 1 

Vastgesteld wordt dat de afstand tussen het parkeerterrein en de omliggende milieugevoelige functies 

kleiner is dan de richtafstand van 100 meter. Daarom zijn de ter plaatse van deze gebouwen optredende 

geluidsniveaus berekend en vergeleken met de richtwaarden die in de VNG-publicatie worden genoemd 

voor het gebiedstype rustige woonwijk. Een begraafplaats is geen milieugevoelig object of terrein en 

vormt uit het oogpunt van milieuzonering derhalve geen obstakel. In verband hiermee worden in dit 

onderzoek de geluidsniveaus ter plaatse van de grens van de begraafplaats wel inzichtelijk gemaakt, 

maar niet beoordeeld op aanvaardbaarheid. 



 

 

 

 
 
 
 
 

Beoordeling, stap 2 — Beschrijving activiteiten 

Het terrein aan het Zuidplantsoen bestaat uit maximaal 15 parkeerplaatsen voor touringcars en 

middelzware vrachtwagens. Op een drukke dag zullen alle parkeerplaatsen tussen 07.00 en 19.00 uur 

driemaal worden gebruikt door een touringcar, waarbij deze voertuigen circa 3 uur op een parkeerplaats 

staan. Dit komt neer op maximaal 45 touringcars per dag, oftewel 90 rijbewegingen. Deze maximale 

invulling van het parkeerterrein, die daarmee te beschouwen is als ‘worst case’-scenario, wordt in dit 

onderzoek aangemerkt als representatieve bedrijfssituatie.
2
 

 
Op marktdagen worden op het parkeerterrein (ook) middelzware vrachtwagens gestald. Deze activiteit is 

qua geluidsproductie vergelijkbaar met het parkeren van touringcars, maar het totale aantal 

rijbewegingen ten gevolge van touringcars en middelzware vrachtwagens samen zal op dit soort dagen 

minder zijn dan de 90 die zijn genoemd in de vorige alinea. Anders geformuleerd: de betreffende dagen 

zijn niet maatgevend voor de geluidsuitstraling naar de omgeving. In het vervolg zal het stallen van 

middelzware vrachtwagens daarom niet meer expliciet worden genoemd. 

 
Het parkeerterrein wordt ontsloten door het Zuidplantsoen. In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat alle 

45 touringcars arriveren uit en vertrekken in noordelijke richting, via de Schoemakerstraat. Op het 

parkeerterrein vinden de noodzakelijke rijbewegingen plaats. Tijdens het parkeren wordt per touringcar 

gemiddeld 1 minuut gemanoeuvreerd. Daarbij kunnen tevens piekgeluiden optreden. Uitgangspunt is dat 

de helft van de touringcars is voorzien van achteruitrijdsignalering en dat deze bij het manoeuvreren 

gedurende de helft van de tijd in werking is (0,5 minuut). Dat de helft van de touringcars beschikt over 

achteruitrijdsignalering, beschouwen wij als een overschatting van de werkelijkheid. 

 
In de representatieve bedrijfssituatie vinden op het terrein alleen rijbewegingen plaats en zijn er geen 

andere installaties in werking. 

 
Beoordeling, stap 2 — Toelichting rekenmodel 

Van het parkeerterrein en zijn directe omgeving is een rekenmodel gemaakt overeenkomstig methode 

II.8 van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgegeven door het toenmalige ministerie 

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in 1999. 

 
Op basis van door Royal HaskoningDHV verrichte metingen is voor een rijdende touringcar een 

bronvermogen van 102 dB(A) bij een snelheid van 50 km/uur aangehouden. Voor het rijden en 

manoeuvreren op het parkeerterrein, met een snelheid van ≤15 km/uur en inclusief achteruitrijdsignale- 

ring, is een bronvermogen van 98 dB(A) aangehouden. Manoeuvreren zonder achteruitrijdsignalering 

resulteert in een iets lager bronvermogen dan 98 dB(A), maar in de berekeningen is dat onderscheid niet 

gemaakt (‘worst case’). Voor het piekbronvermogen wordt een waarde van 106 dB(A) gehanteerd. 

 
Manoeuvreren met achteruitrijdsignalering kan worden beschouwd als één van de bedrijfstoestanden die 

zich op het parkeerterrein kunnen voordoen. Het is praktisch uitgesloten dat er gedurende de korte 

perioden waarin de achteruitrijdsignalering in werking is andere activiteiten plaatsvinden die bijdragen 

aan het langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau in de betreffende bedrijfstoestand. Alleen op het 

manoeuvreren met achteruitrijdsignalering is daarom een impulscorrectie van +5 dB toegepast. 

 
Een overzicht van het model en de invoergegevens is opgenomen in bijlage 1. 

 
 

2 
Onder representatieve bedrijfssituatie wordt in dit verband verstaan de situatie van maximale geluidsproductie die zich vaker dan 12 maal per jaar 

voordoet (zie Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, uitgegeven door het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer in 1998). 



 

 

 

 
 
 
 
 

Beoordeling, stap 2 — Resultaten 

De berekende geluidsniveaus op de in bijlage 1 weergegeven beoordelingspunten zijn opgenomen in 

bijlage 2. Hieruit blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege het rijden/manoeuvreren 

op het parkeerterrein 50 dB(A) bedraagt ter plaatse van de grens van de begraafplaats. Ter plaatse van 

het onderwijsgebouw aan de overzijde van het Zuidplantsoen bedraagt het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau ten hoogste 48 dB(A) en ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen ten hoogste 

43 dB(A). 

 
Het maximale geluidsniveau vanwege de genoemde activiteiten bedraagt 72 dB(A) ter plaatse van de 

grens van de begraafplaats en ten hoogste 68 dB(A) ter plaatse van het onderwijsgebouw aan de 

overzijde van het Zuidplantsoen en 61 dB(A) ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen. 

 
De equivalente geluidsniveaus vanwege de verkeersaantrekkende werking bedragen ten hoogste 

50 dB(A) ter plaatse van de woningen aan het Zuidplantsoen. 

 
Beoordeling, stap 2 — Conclusie 

Ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen, gelegen aan de Michiel de Ruyterweg en het 

Zuidplantsoen, voldoen het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidsniveau met 

waarden van ten hoogste respectievelijk 43 en 61 dB(A) aan de criteria uit de VNG-publicatie. Ter 

plaatse van het onderwijsgebouw aan de overzijde van het Zuidplantsoen bedragen deze geluidsniveaus 

ten hoogste respectievelijk 48 en 68 dB(A). Daarmee worden bij het onderwijsgebouw de richtwaarden 

voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidsniveau met ten hoogste 3 dB(A) 

overschreden. 

 
Beoordeling, stap 3 — Conclusie 

Uit stap 2 volgt dat enkel ter plaatse van het onderwijsgebouw aan het Zuidplantsoen niet wordt voldaan 

aan de richtwaarden voor het gebiedstype rustige woonwijk. Ter plaatse van de woningen aan de Michiel 

de Ruyterweg en het Zuidplantsoen wordt wel aan deze richtwaarden voldaan. 

 
De VNG-publicatie geeft aan dat indien de richtwaarden voor het gebiedstype rustige woonwijk worden 

overschreden, nagegaan kan worden of in de betreffende situatie een langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau van ten hoogste 50 dB(A) en een maximaal geluidsniveau van ten hoogste 70 dB(A) 

als aanvaardbaar te beschouwen zijn. In dit geval zijn voor de aanvaardbaarheid van iets hogere 

geluidsniveaus dan de richtwaarden de volgende argumenten aan te voeren: 

 de omgeving van het Zuidplantsoen is te typeren als gemengd stedelijk gebied, maar desalniettemin 

zijn de in de omgeving optredende geluidsniveaus getoetst aan de strengere richtwaarden die gelden 

voor een rustige woonwijk. Voor het ten hoogste toelaatbare langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

en maximale geluidsniveau in gemengde gebieden hanteert de VNG-publicatie 5 dB(A) hogere 

richtwaarden, namelijk 50 en 70 dB(A). Aan deze waarden wordt overal voldaan, dus ook bij het 

onderwijsgebouw; 

 het Zuidplantsoen en de daarmee verbonden Michiel de Ruyterweg hebben een belangrijke 

ontsluitingsfunctie. De totale geluidsbelasting van de omliggende gebouwen vanwege het verkeer op 

deze wegen is berekend en bedraagt ten hoogste 63 dB (zie bijlage 3). De resultaten bevestigen niet 

alleen de indruk dat de gebiedstypering ‘rustige woonwijk’ niet zonder meer van toepassing is, maar 

tonen ook aan dat een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van ten hoogste 48 dB(A) vanwege het 

parkeerterrein geen verslechtering van het akoestisch klimaat betekent; 



 

 

 

 
 

 
 in theorie zouden er tussen 07.00 en 19.00 uur maximaal 60 touringcars 3 uur kunnen worden 

geparkeerd op het parkeerterrein. In de praktijk is dit ‘continubedrijf’ uitgesloten, omdat de touringcars 

daarvoor op gezette tijden zouden moeten arriveren en vertrekken. De aangehouden representatieve 

bedrijfssituatie (zie pagina 3) komt overeen met een bezettingsgraad van 75%, die evengoed 

ambitieus te noemen is. Op het overgrote deel van de dagen zal de bezetting, en daarmee de 

geluidsuitstraling naar de omgeving, veel lager zijn; 

 de tijdelijke afwijking houdt in dat het gebruik van het terrein als parkeerterrein voor touringcars 

slechts voor een periode van 2 jaar wordt toegestaan. Daarmee is een beperkte verhoging ten 

opzichte van de richtwaarden te billijken. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIJLAGE 1 Overzicht rekenmodel 



 

Royal HaskoningDHV 

Parkeerterrein Zuidplantsoen te Delft (BE5114-122) 

Bijlage 1 

Overzicht rekenmodel met gebouwhoogten in m 
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Royal HaskoningDHV 

Parkeerterrein Zuidplantsoen te Delft (BE5114-122) 

Bijlage 1 

Overzicht rekenmodel met gebouwhoogten in m (detail) 
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Royal HaskoningDHV 

Parkeerterrein Zuidplantsoen te Delft (BE5114-122) 

Bijlage 1 

Overzicht hulpvlakken 

 

 

Model: model versie 2 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
 

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.  
01 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

02 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

03 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

04 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

05 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

06 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

07 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

08 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

09 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

10 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

11 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

12 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

13 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

14 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

15 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

16 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

17 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

18 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

19 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

20 wegverharding 0,00 0,00 Eigen waarde 

21 parkeerterrein Zuidplantsoen 0,00 0,00 Eigen waarde 

22 begraafplaats 0,00 0,00 Eigen waarde 



 

Royal HaskoningDHV 

Parkeerterrein Zuidplantsoen te Delft (BE5114-122) 

Bijlage 1 

Overzicht bodemgebieden (standaard bodemfactor = 0) 

 

 

Model: model versie 2 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam Omschr. Bf 
 

01 zachte bodem 1,00 



 

Royal HaskoningDHV 

Parkeerterrein Zuidplantsoen te Delft (BE5114-122) 

Bijlage 1 

Overzicht rekenpunten 

 

 

Model: model versie 2 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
 

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel 

01 woningen 85299,77 446831,96 0,00 Eigen waarde 1,50 5,00 8,00 11,00 -- -- Ja 

02 woningen 85299,47 446845,41 0,00 Eigen waarde 1,50 5,00 8,00 11,00 -- -- Ja 

03 woningen 85331,98 446882,91 0,00 Eigen waarde 1,50 5,00 8,00 11,00 -- -- Ja 

04 onderwijsgebouw 85216,05 446786,29 0,00 Eigen waarde 1,50 5,00 8,00 11,00 14,00 17,00 Ja 

05 onderwijsgebouw 85161,87 446717,99 0,00 Eigen waarde 1,50 5,00 8,00 -- -- -- Ja 

06 woningen 85170,12 446696,47 0,00 Eigen waarde 1,50 5,00 8,00 -- -- -- Ja 

07 begraafplaats 85257,70 446744,85 0,00 Eigen waarde 1,50 -- -- -- -- -- Nee 



 

Royal HaskoningDHV 

Parkeerterrein Zuidplantsoen te Delft (BE5114-122) 

Bijlage 1 

Overzicht mobiele bronnen 

 

 

Model: model versie 2 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
 

Naam Groep Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Lengte Aant.puntbr Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid 

01 indirecte hinder touringcars Zuidplantsoen 1,50 0,00 Eigen waarde 204,27 9 90 -- -- 50 

02 equivalent touringcars parkeerterrein 1,50 0,00 Eigen waarde 45,01 5 45 -- -- 15 



 

Royal HaskoningDHV 

Parkeerterrein Zuidplantsoen te Delft (BE5114-122) 

Bijlage 1 

Overzicht mobiele bronnen 

 

 

Model: model versie 2 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
 

Naam Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 

01 24,68 -- -- 77,30 82,30 88,80 92,60 92,50 98,30 96,80 90,80 83,20 102,44 

02 26,48 -- -- 73,30 78,30 84,80 88,60 88,50 94,30 92,80 86,80 79,20 98,44 



 

Royal HaskoningDHV 

Parkeerterrein Zuidplantsoen te Delft (BE5114-122) 

Bijlage 1 

Overzicht puntbronnen 

 

 

Model: model versie 2 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
 

Naam Groep Omschr.  X Y Hoogte Maaiveld Hdef.   Type GeenRefl. Richt. Hoek 

01 equivalent touringcars manoeuvreren 85225,02 446747,87 1,50 0,00 Eigen waarde Normale puntbron Nee 0,00 360,00 

02 equivalent touringcars manoeuvreren 85238,86 446764,15 1,50 0,00 Eigen waarde Normale puntbron Nee 0,00 360,00 

03 equivalent touringcars manoeuvreren 85251,74 446779,84 1,50 0,00 Eigen waarde Normale puntbron Nee 0,00 360,00 

04 impulstoeslag touringcars manoeuvreren incl. signalering 85226,02 446746,87 1,50 0,00 Eigen waarde Normale puntbron Nee 0,00 360,00 

05 impulstoeslag touringcars manoeuvreren incl. signalering 85239,86 446763,15 1,50 0,00 Eigen waarde Normale puntbron Nee 0,00 360,00 

06 impulstoeslag touringcars manoeuvreren incl. signalering 85252,74 446778,84 1,50 0,00 Eigen waarde Normale puntbron Nee 0,00 360,00 

07 LAmax touringcars LAmax 85218,58 446753,36 1,50 0,00 Eigen waarde Normale puntbron Nee 0,00 360,00 

08 LAmax touringcars LAmax 85232,29 446769,71 1,50 0,00 Eigen waarde Normale puntbron Nee 0,00 360,00 

09 LAmax touringcars LAmax 85245,15 446785,61 1,50 0,00 Eigen waarde Normale puntbron Nee 0,00 360,00 

10 LAmax touringcars LAmax 85243,82 446756,19 1,50 0,00 Eigen waarde Normale puntbron Nee 0,00 360,00 



 

Royal HaskoningDHV 

Parkeerterrein Zuidplantsoen te Delft (BE5114-122) 

Bijlage 1 

Overzicht puntbronnen 

 

 

Model: model versie 2 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
 

Naam Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 

01 18,06 -- -- 73,30 78,30 84,80 88,60 88,50 94,30 92,80 86,80 79,20 98,44 

02 18,06 -- -- 73,30 78,30 84,80 88,60 88,50 94,30 92,80 86,80 79,20 98,44 

03 18,06 -- -- 73,30 78,30 84,80 88,60 88,50 94,30 92,80 86,80 79,20 98,44 

04 22,83 -- -- 73,30 78,30 84,80 88,60 88,50 94,30 92,80 86,80 79,20 98,44 

05 22,83 -- -- 73,30 78,30 84,80 88,60 88,50 94,30 92,80 86,80 79,20 98,44 

06 22,83 -- -- 73,30 78,30 84,80 88,60 88,50 94,30 92,80 86,80 79,20 98,44 

07 199,00 -- -- 80,50 85,50 92,00 95,80 95,70 101,50 100,00 94,00 86,40 105,64 

08 199,00 -- -- 80,50 85,50 92,00 95,80 95,70 101,50 100,00 94,00 86,40 105,64 

09 199,00 -- -- 80,50 85,50 92,00 95,80 95,70 101,50 100,00 94,00 86,40 105,64 

10 199,00 -- -- 80,50 85,50 92,00 95,80 95,70 101,50 100,00 94,00 86,40 105,64 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2 Rekenresultaten 



 

Royal HaskoningDHV 

Parkeerterrein Zuidplantsoen te Delft (BE5114-122) 

Bijlage 2 

Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

 

 

Rapport: Resultatentabel 

Model: model versie 2 

LAeq totaalresultaten voor toetspunten 

Groep: equivalent 

Groepsreductie: Ja 

Naam 

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

01_A woningen 1,50 40,27 -- -- 40,27 63,52 

01_B woningen 5,00 42,04 -- -- 42,04 63,18 

01_C woningen 8,00 42,94 -- -- 42,94 63,16 

01_D woningen 11,00 43,08 -- -- 43,08 63,13 

02_A woningen 1,50 31,95 -- -- 31,95 56,00 

02_B woningen 5,00 32,90 -- -- 32,90 55,36 

02_C woningen 8,00 34,19 -- -- 34,19 55,41 

02_D woningen 11,00 35,26 -- -- 35,26 55,76 

03_A woningen 1,50 21,61 -- -- 21,61 47,71 

03_B woningen 5,00 22,12 -- -- 22,12 46,84 

03_C woningen 8,00 23,76 -- -- 23,76 47,22 

03_D woningen 11,00 26,07 -- -- 26,07 48,02 

04_A onderwijsgebouw 1,50 47,27 -- -- 47,27 68,60 

04_B onderwijsgebouw 5,00 48,02 -- -- 48,02 68,68 

04_C onderwijsgebouw 8,00 47,94 -- -- 47,94 68,58 

04_D onderwijsgebouw 11,00 47,78 -- -- 47,78 68,39 

04_E onderwijsgebouw 14,00 47,55 -- -- 47,55 68,14 

04_F onderwijsgebouw 17,00 47,29 -- -- 47,29 67,85 

05_A onderwijsgebouw 1,50 38,16 -- -- 38,16 61,28 

05_B onderwijsgebouw 5,00 40,12 -- -- 40,12 61,06 

05_C onderwijsgebouw 8,00 40,92 -- -- 40,92 60,98 

06_A woningen 1,50 38,09 -- -- 38,09 61,96 

06_B woningen 5,00 39,61 -- -- 39,61 61,60 

06_C woningen 8,00 40,78 -- -- 40,78 61,54 

07_A begraafplaats 1,50 50,25 -- -- 50,25 70,43 

 



 

Royal HaskoningDHV 

Parkeerterrein Zuidplantsoen te Delft (BE5114-122) 

Bijlage 2 

Berekende maximale geluidsniveaus 

 

 

Rapport: Resultatentabel 

Model: model versie 2 

LAmax totaalresultaten voor toetspunten 

Groep: LAmax 
 

Naam 

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

01_A woningen 1,50 58,28 -- -- 

01_B woningen 5,00 60,72 -- -- 

01_C woningen 8,00 61,16 -- -- 

01_D woningen 11,00 61,12 -- -- 

02_A woningen 1,50 53,02 -- -- 

02_B woningen 5,00 54,29 -- -- 

02_C woningen 8,00 55,77 -- -- 

02_D woningen 11,00 56,24 -- -- 

03_A woningen 1,50 51,39 -- -- 

03_B woningen 5,00 51,77 -- -- 

03_C woningen 8,00 52,91 -- -- 

03_D woningen 11,00 54,05 -- -- 

04_A onderwijsgebouw 1,50 68,35 -- -- 

04_B onderwijsgebouw 5,00 68,38 -- -- 

04_C onderwijsgebouw 8,00 68,17 -- -- 

04_D onderwijsgebouw 11,00 67,82 -- -- 

04_E onderwijsgebouw 14,00 67,38 -- -- 

04_F onderwijsgebouw 17,00 66,88 -- -- 

05_A onderwijsgebouw 1,50 59,37 -- -- 

05_B onderwijsgebouw 5,00 61,97 -- -- 

05_C onderwijsgebouw 8,00 62,09 -- -- 

06_A woningen 1,50 56,20 -- -- 

06_B woningen 5,00 58,48 -- -- 

06_C woningen 8,00 59,06 -- -- 

07_A begraafplaats 1,50 71,67 -- -- 

 



 

Royal HaskoningDHV 

Parkeerterrein Zuidplantsoen te Delft (BE5114-122) 

Bijlage 2 

Berekende geluidsniveaus verkeersaantrekkende werking 

 

 

Rapport: Resultatentabel 

Model: model versie 2 

LAeq totaalresultaten voor toetspunten 

Groep: indirecte hinder 

Groepsreductie: Nee 

Naam 

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

01_A woningen 1,50 45,35 -- -- 45,35 70,40 

01_B woningen 5,00 45,54 -- -- 45,54 70,29 

01_C woningen 8,00 45,39 -- -- 45,39 70,07 

01_D woningen 11,00 45,08 -- -- 45,08 69,76 

02_A woningen 1,50 49,25 -- -- 49,25 74,24 

02_B woningen 5,00 49,31 -- -- 49,31 74,04 

02_C woningen 8,00 48,95 -- -- 48,95 73,63 

02_D woningen 11,00 48,41 -- -- 48,41 73,09 

03_A woningen 1,50 49,51 -- -- 49,51 74,40 

03_B woningen 5,00 49,42 -- -- 49,42 74,15 

03_C woningen 8,00 48,95 -- -- 48,95 73,65 

03_D woningen 11,00 48,30 -- -- 48,30 72,99 

04_A onderwijsgebouw 1,50 45,78 -- -- 45,78 70,65 

04_B onderwijsgebouw 5,00 45,91 -- -- 45,91 70,61 

04_C onderwijsgebouw 8,00 45,54 -- -- 45,54 70,22 

04_D onderwijsgebouw 11,00 44,99 -- -- 44,99 69,67 

04_E onderwijsgebouw 14,00 44,36 -- -- 44,36 69,04 

04_F onderwijsgebouw 17,00 43,72 -- -- 43,72 68,40 

05_A onderwijsgebouw 1,50 31,14 -- -- 31,14 59,56 

05_B onderwijsgebouw 5,00 32,30 -- -- 32,30 59,17 

05_C onderwijsgebouw 8,00 33,43 -- -- 33,43 59,12 

06_A woningen 1,50 31,20 -- -- 31,20 59,77 

06_B woningen 5,00 31,70 -- -- 31,70 58,87 

06_C woningen 8,00 32,83 -- -- 32,83 58,78 

07_A begraafplaats 1,50 39,56 -- -- 39,56 66,49 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3 Geluidsbelasting vanwege wegverkeer 



 

 

 

 
 

 
Uitgangspunten 

De geluidsbelasting vanwege het verkeer op het Zuidplantsoen en de Michiel de Ruyterweg is berekend 

conform Standaardrekenmethode 2 uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De daartoe 

gehanteerde verkeersintensiteiten, welke afkomstig zijn uit het verkeersmodel van de gemeente Delft, 

zijn weergegeven in tabel 1 en in figuur 1 op pagina 10. De in de berekening meegenomen wegvakken 

hebben een verharding van dicht asfaltbeton (referentiewegdek), met uitzondering van de Michiel de 

Ruyterweg ten westen van het Zuidplantsoen: daar is, op het door veruit de meeste voertuigen bereden 

weggedeelte, een elementenverharding in keperverband aangebracht. Op beide wegen geldt een 

maximumsnelheid van 50 km/uur. 

 
Tabel 1 Weekdaggemiddelde verkeersintensiteiten in het jaar 2015–2016 

 

wegvak 

(etmaalintensiteit) 

 

uurintensiteit per periode in % 
verdeling over de voertuigcategorieën in % 

licht middelzwaar zwaar 

   
Zuidplantsoen ten noorden van 

Muyskenlaan 

(2.910 voertuigen) 

07.00–19.00 uur 6,50 97,5% 1,8% 0,7% 

     19.00–23.00 uur 3,72 97,5% 1,8% 0,7% 

     23.00–07.00 uur 0,89 97,5% 1,8% 0,7% 

 
Zuidplantsoen ten zuiden van 

Muyskenlaan 

(2.768 voertuigen) 

     07.00–19.00 uur 6,50 98,0% 1,3% 0,7% 

     19.00–23.00 uur 3,72 98,0% 1,3% 0,7% 

     23.00–07.00 uur 0,89 98,0% 1,3% 0,7% 

 
Michiel de Ruyterweg ten westen 

van Zuidplantsoen 

(1.211 voertuigen) 

     07.00–19.00 uur 6,50 98,6% 1,1% 0,3% 

     19.00–23.00 uur 3,72 98,6% 1,1% 0,3% 

     23.00–07.00 uur 0,89 98,6% 1,1% 0,3% 

 
Michiel de Ruyterweg ten oosten 

van Zuidplantsoen 

(2.063 voertuigen) 

07.00–19.00 uur 6,50 98,1% 1,2% 0,7% 

19.00–23.00 uur 3,72 98,1% 1,2% 0,7% 

     23.00–07.00 uur 0,89 98,1% 1,2% 0,7% 

 

Resultaten 

De berekende totale geluidsbelasting vanwege het verkeer op het Zuidplantsoen en de Michiel de 

Ruyterweg is weergegeven in figuur 2 op pagina 11. Tabel 2 toont de hoogste berekende geluids- 

belastingen per gebouw — gebaseerd op de onafgeronde waarde — vanwege zowel het parkeerterrein 

als het verkeer op genoemde wegen. Tevens is de som van beide weergegeven, bepaald conform de 

rekenregels van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

 
Tabel 2 Hoogste berekende geluidsbelastingen per woning 

 

geluidsbelasting (zie toelichting onder deze tabel) 
rekenpunt hoogte in m    

  (1) (2) (3) 

01 8 43 56 55 

01 11 43 56 55 

02 5 33 62 61 

02 11 35 61 60 

03 1,5 22 63 62 



 

 

 

 
 
 
 

geluidsbelasting (zie toelichting onder deze tabel) 
rekenpunt hoogte in m    

  (1) (2) (3) 

03 11 26 62 61 

04 5 48 58 58 

05 5 40 60 59 

05 8 41 60 59 

06 8 41 58 57 

(1) Geluidsbelasting vanwege het parkeerterrein in dB(A) 

(2) Totale geluidsbelasting vanwege wegverkeer, zonder aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder, in dB 

(3) Gecumuleerde geluidsbelasting, uitgedrukt in het dosisequivalent voor industrielawaai (LIL,CUM), in dB(A) 

 
Conclusie 

De resultaten laten zien dat de activiteiten op het parkeerterrein geen relevante bijdrage leveren aan de 

gecumuleerde geluidsbelasting van de dichtstbijzijnde milieugevoelige gebouwen: het verschil tussen 

beide geluidsbelastingen bedraagt ten minste 10 dB(A). De gecumuleerde geluidsbelasting wordt vrijwel 

volledig bepaald door het aanwezige wegverkeer. 

 

 

Figuur 1 Overzicht rekenmodelwegverkeerslawaai metgehanteerde etmaalintensiteiten 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

Figuur 2 Berekende totale geluidsbelasting vanwege wegverkeer, zonder aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder, in dB 



 

 
 
 
 
 
 
 

Natuurtoets locatie parkeervoorziening Zuidplantsoen 

Gemeente Delft 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verantwoording 
 

Natuurtoets – Zuidplantsoen Delft 
Datum: 7 maart 2016 
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Inhoudsopgave 
 

1. Aanleiding en doelstelling 
2. Methode 
3. Onderzoeksgebied 
4. Wettelijk kader: Flora en faunawet 
5. Onderzoeksresultaten 
6. Potentieel voorkomen van soorten 
7. Beoordeling 
8. Conclusies 

 
 
 
 
 

Bijlagen 
Bijlage 1. Protocol quickscan Flora en faunawet Delft 



 

1. Aanleiding en doelstelling 
 

 
Aan het Zuidplantsoen ligt een parkeervoorziening voor grote voertuigen in groenstrook met 
bestemming openbaar groen. Voor deze parkeervoorziening wordt een tijdelijke ontheffing 
gegeven voor het parkeren van grote voertuigen. In verband met de verandering van gebruik van 
de parkeervoorzieing aan het Zuidplantsoen is, om te voldoen aan de natuurwetgeving (flora en 
faunawet), die deels geïmplementeerd is in de Wro-procedures of aanhaakt bij de 
omgevingsvergunning (Wabo), een natuurtoets uitgevoerd. Deze natuurtoets is opgesteld door de 
stadsecoloog van de gemeente Delft. 

 
Doel van deze natuurtoets is het verkrijgen van inzicht in 
-het eventueel voorkomen van wettelijk beschermde soorten flora en fauna, 
-de effecten van de tijdelijke toekkenning van grote voertuigen op wettelijk beschermde soorten 
flora en fauna 

 
 

Wat betreft bestaande natuurwetgeving kan volstaan worden met een toetsing aan de Flora en 
faunawet gezien de onderzoekslocatie niet in of nabij een Natura 2000 gebied is gelegen. 
Uiteindelijk dienen de bevindingen geplaatst te worden in het licht van de van toepassing zijnde 
natuurwetgeving en lokaal beleid. Op basis van deze gegevens kan worden vastgesteld of de 
ruimtelijke inrichting hiermee mogelijk in strijd is en/of welke maatregelen getroffen moeten 
worden. Duidelijk dient te worden of voor de geplande inrichting een ontheffing Flora- en faunawet 
moet worden aangevraagd. Mitigerende- en compenserende maatregelen moeten binnen het 
project worden meegenomen. Het project valt binnen het gemeentelijk groenbeleid. 

 
De voorliggende rapportage geeft de resultaten van quickscan en reeds bestaande informatie 
over de locatie. 



 

2. Methode 

 
De aanwezigheid van beschermde flora en fauna heeft plaatsgevonden middels: 

 

 Literatuuronderzoek: 
-Vleermuisonderzoek door de zoogdierenstichting Zuid Holland over de periode 2006- 
2008; (Mostert, 2008) 
-Vleermuisonderzoek Gemeente Delft 2012 (Mostert, 2012) 

 

 Raadpleging van de natuurdatabank Flora en fauna 
(NDFF-gegevensautoriteit Natuur) en waarneming.nl 

 
 Een bezoek door een deskundige van de gemeente, gericht te controleren in hoeverre 

soorten daadwerkelijk in het plangebied kunnen voorkomen (volgens bijlage 1). 
Op 3 maart tussen 11.00 – 12.00 uur is het gebied bezocht. 



 

3. Onderzoeksgebied 
 
 

 

 
 

 

 

Figuur 1. Onderzoekgebied 



 

4. Wettelijk kader Flora en faunawet 

 
Sinds 1 april 2002 is de Flora en faunawet van kracht. Met deze wet zou de Europese regelgeving 
(Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn) voor wat betreft de soortbescherming voldoende overgezet zijn in 
nationale wetgeving. In 2005 is een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB besluit 501 Flora en 
faunwet) in werking getreden die alle beschermde soorten indeelt in drie 
beschermingscategorieën (tabellen). Bij beschermde soorten gaat de wet uit van het uitgangspunt 
“nee, tenzij “(LNV, 2005). Uitgangspunt is te toetsen of de voorgenomen activiteit geen negatief 
effect heeft op die beschermde soorten. Uit de praktijk blijkt dit in veel gevallen van toepassing te 
zijn. De wet heeft niet ten doel individuen van soorten te beschermen maar is gericht op het niet in 
gevaar brengen van het voortbestaan van de soort in ons land. 

 

Tabel 1. In Nederland algemeen voorkomende soorten waarbij voor ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting, bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik geen ontheffing hoeft te worden 
aangevraagd. Voor andere activiteiten dient ontheffing te worden aangevraagd, waarbij de lichte 
toets van toepassing is: het voortbestaan van de soort mag niet in gevaar worden gebracht. 

 

Tabel 2. In Nederland zeldzame of bedreigde soorten. Voor deze soorten dient bij ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting, bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik ontheffing te 
worden aangevraagd of gewerkt te worden volgens een door het ministerie van ELI goedgekeurde 
gedragscode. De aanvraag van een ontheffing wordt beoordeeld aan de hand van de lichte toets. 

 
Tabel 3. Soorten genoemd in de Habitatrichtlijn bijlage IV en enkele bedreigde soorten. Op deze 
soorten is een zware bescherming van toepassing. Voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting dient 
een ontheffing te worden aangevraagd en kan niet worden gewerkt volgens een gedragscode. Bij 
de beoordeling van een ontheffingsaanvraag geldt de uitgebreide, drieledige toets; het 
voortbestaan van de soort mag niet in gevaar worden gebracht, er is geen alternatief voor de 
activiteit en de activiteit past in een bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde belang. 

 

Vogels zijn niet opgenomen in een van de tabellen. Voor vogels kan ook voor ruimtelijke ingrepen 
een vrijstelling worden verleend wanneer er een goedgekeurde gedragscode is. Ze worden wat 
dat betreft gelijk gesteld aan Tabel 2 soorten. Zo lang er geen goedgekeurde gedragscode is, 
worden vogels uitgebreid getoetst, gelijk aan de Tabel 3 soorten. Broedende vogels mogen 
overigens in ieder geval niet worden verstoord. Daarnaast zijn vaste rust- en verblijfplaatsen 
(kolonies, roestplaatsen) het hele jaar door beschermd. 

 
Verder geldt voor alle werkzaamheden de zorgplicht, die stelt dat voldoende zorg in acht dient te 
worden genomen voor alle in het wild levende planten en dieren. Deze fatsoeneis is voor iedereen 
van toepassing. 



 

5. Onderzoeksresultaten 
 

Op 3 maart is de huidige parkeervoorziening bezocht. Op dit moment is het parkeerterrein feitelijk al in 
ingericht en in gebruik voor grote voertuigen. Met de ruimtelijke procedure wordt enkel tijdelijk het 
gebruik juridisch-planologisch toegestaan. 

 

De locatie is voorzien van grasstenen. Beplanting is nauwelijks aanwezig vanwege verdichting. Op 
sommige plekken staat wat begroeiing dat gedomineerd wordt door  straatgras en kleine veldkers. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 2. Parkeerplaats, voorzien van grasstenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Vegetatie 



 

Aan de oostkant staat hogere beplanting in de vorm van bomen en struiken, de zuidkant grenst aan 
een pad en een natuurvriendelijke oever. De westkant ligt er kaal bij en wordt gekenmerkt door zand 
en bandsporen als ook de noordkant, waarbij duidelijk is dat de parkeervoorziening ook op een andere 
wijze dan de huidige toegang wordt benaderd. Op de locatie van de bandensporen aan de westzijde 
waren met name kauwtjes op de grond aanwezig; deze hebben broedplekken in het TU gebouw aan 
de overzijde. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Randen 



 

De zone rondom de begraafplaats en Zuidplantsoen wordt op dit moment heringericht waarbij biotoop 
wordt gerealiseerd voor algemeen voorkomende soorten amfibieen, vogels, vlinders en kleine 
zoogdieren. 

 
 
 

 

 

 

Fig. 4. Herinrichting zuidkant parkeerplaats 
 
 
 

Tijdens het veldbezoek waren in de watergang rondom Jaffa meerkoeten aanwezig en enkele 
kauwtjes, op zoek naar voedsel rondom de parkeerplek. In de struiken en bomen van de 
begraafplaats waren diverse zangvogels aanwezig (koolmees, pimpelmees, roodborst). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fig. 5. Waargenomen vogels rondom parkeerplaats 



 

Overzicht soorten NDFF 
 

 
In de Nationale databank Flora en fauna (NDFF incl.waarneming.nl) is op en rond de begraafplaats 

Jaffa en omgeving een aantal soorten waargenomen. Dit betreft: zoogdieren (8 soorten), vogels (48), 

vissen (1), dagvlinders (10), nachtvlinders (10), libellen (9), insecten overig (1), vaatplanten (28), mos 

(1), korstmossen (3) en schimmels (1). Van deze soorten komt een aantal voor op tabel 1, tabel 2 en 

tabel 3 van de Ffwet en komt een aantal soorten voor die opgenomen zijn op de rode lijst als ernstig 

bedreigd, gevoelig of kwetsbaar. De soorten zijn weergegeven in onderstaande tabellen. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
Op de plek van de huidige parkeervoorziening zijn geen waarnemingen in de NDFF opgenomen. 



 

6. Potentieel voorkomen van soorten 

 
Uit deze gegevens blijkt dat in en rondom Jaffa een aantal algemene soorten (tabel 1) en (strikt) 
beschermde soorten (van tabel 2 en 3) van de flora en faunawet kunnen voorkomen er soortgroep 
een beoordeling gedaan naar het potentieel voorkomen van soorten op de parkeervoorziening en de 
effecten van het parkeren voor grote voertuigen op de Jaffa-begraafplaats. 

 

Flora 

Er is uitgesloten dat er beschermde soorten planten voorkomen. 
 

Fauna 
Insecten 
Beschermde soorten zijn uitgesloten vanwege ontbreken geschikt biotoop. 

 
Amfibieën 
Gezien ontbreken van water zijn amfibieën uitgesloten op de plek van de parkeervoorziening. In de 
omgeving worden geschikte voortplantingslocaties en overwinteringsplekken voor algemeen 
beschermde amfibieën (tabel 1) gecreëerd. Gezien het biotoop grassteen, zijn amfibieen op de 
parkeervoorziening uitgesloten. 

 
Vissen 
Vanwege het ontbreken van water en daarmee geschikt biotoop zijn beschermde vissen uitgesloten. 

 

Vogels 
Vogels kunnen op deze plek voorkomen zoals meerkoeten, waterhoen of kauwtjes die af en toe op 
zoek zijn naar voedsel. Tijdens het veldbezoek betrof dit met name de zone aan de westzijde net 
buiten het parkeerterrein, maar waar wel duidelijk sporen van wagens zichtbaren waren. Effecten van 
het parkeren van grote voertuigen op vogels op het parkeerterrein is echter uitgesloten. Tevens zijn 
nesten van vogels uitgesloten. 

 

Zoogdieren 
In de directe omgeving rondom begraafplaats Jaffa is een aantal soorten opgenomen in de landelijke 
database Flora en fauna (NDFF). Dit betreft algemene voorkomende soorten van tabel 1 (egel, 
bosmuis, huisspitsmuis, veldmuis en konijn). Rondom de begraafplaats en het water zijn enkele 
waarnemingen van de gewone dwergvleermuizen. Er zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen 
aanwezig en de watergang grenzend aan de parkeervoorziening betreft geen essentiële vliegroute of 
essentieel foerageergebied. 

 
Effecten van parkeren van grote voertuigen op soorten die aanwezig zijn op begraafplaats Jaffa zijn 
eveneens uitgesloten. 



 

7. Beoordeling 
 

 
De beoordeling van effecten van het toekennen van een tijdelijke parkeervoorziening voor grote 
voertuigen is beperkt tot algemene voorkomende soorten vogels en zoogdieren. Effecten op planten, 
insecten, amfibieen en vissen zijn uitgesloten. 

 

Algemene soorten 
Uit de inventarisaties en quick scan blijkt dat binnen het plangebied niet-beschermde beschermde 
soorten voorkomen. Gezien de huidige inrichting van de parkeerplaats leidt parkeren van grote 
voertuigen niet tot een verstoring van soorten. 

 

Vogels 
Begraafplaats Jaffa en de zone langs het Zuidplantsoen is aantrekkelijk voor broedvogels. In de 
watergang zijn waarnemingen van broedvogels aanwezig. Dit betreft meerkoet, wilde eend en 
waterhoen. Jaarrond beschermde nesten van vogels zijn niet aanwezig. Effecten van de 
parkeervoorziening voor grote voertuigen heeft geen effect op vogels. 

 

Zoogdieren-vleermuizen 
Zoogdieren die binnen het plangebied kunnen voorkomen vallen onder de tabel 1 soorten waarvoor 
de zorgplicht geldt, met uitzondering van vleermuizen die behoren tot tabel 3 soorten van de Flora en 
faunawet. De huidige locatie is niet geschikt als foerageergebied voor vleermuizen Ook fungeert het 
gebied of de zone langs Jaffa niet als essentiële vliegroute voor vleermuizen. Effecten op beschermde 
zoogdieren zijn dan ook uitgesloten. 

 
 

De zorgplicht 

Voor niet-beschermde soorten en beschermde soorten van tabel 1, wordt de uitvoerende partij niet op 
grond van de Flora en faunawet op bovenstaande voorzorgsmaatregelen afgerekend, tenzij sprake is 
van opzettelijk handelen en een duidelijk gebrek aan voorzorgsmaatregelen. 

 
In de Flora en faunawet is de zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat, daar waar 
redelijkerwijs mogelijk is, maatregelen genomen dienen te worden om nadelige effecten op flora en 
fauna (alle soorten) te voorkomen of te beperken. 



 

8. Conclusie 

 
Het huidige gebruik en inrichting van het terrein voor grote voertuigen wordt voortgezet en blijft 
ongewijzigd; echter de intensiteit van het gebruik zal toenemen. 

 
Het huidige gebruik inclusief een verhoging van het gebruik leidt niet tot een verstoring of negatief 
effect op de duurzame instandhouding van flora en fauna. 

 
Op grond daarvan wordt geconcludeerd dat er geen strijdigheid is van het huidig gebruik van de 
parkeervoorziening met de Flora en faunawet; 

 
Tevens wordt geconcludeerd dat een toename in intensiteit geen nadelig effect heeft op het 
voorkomen van flora en fauna. Er is geen strijdigheid met de Flora en faunawet. 



 

Bijlage 1. Protocol quickscan Flora en faunawet Delft 

Definitie quickscan 

Een quickscan wordt uitgevoerd om in korte tijd voor een terrein en de omgeving de geschiktheid voor 
diverse beschermde soorten of soortgroepen vast te stellen. In combinatie met de gegevens uit 
databanken en andere achtergrondinformatie kan worden afgeleid voor welke soorten waarschijnlijk 
een ontheffing moet worden aangevraagd of dat plannen wellicht moeten worden aangepast. Bij het 
uitvoeren van een quickscan hoort doorgaans één veldbezoek door een ter zake kundige (volgens 
definitie van het ministerie van ELI). Als het literatuuronderzoek en het veldbezoek onvoldoende 
zekerheid bieden over de in het onderzoeksgebied voorkomende soorten van tabel 2 en 3, wordt 
vervolgonderzoek uitgevoerd. Daarnaast geeft de quickscan aan of en waar werkzaamheden, 
gefaseerd in tijd en of ruimte, uitgevoerd dienen te worden. Dit protocol omvat uitsluitend een 
beschrijving van de wijze waarop het veldbezoek wordt uitgevoerd. 

 

Manier waarop individuele metingen gedaan worden: 
Waarnemingen worden gedaan op zicht (blote oog of verrekijker) of geluid. Het onderzoeksgebied 
wordt doorlopen en alle waargenomen soorten worden genoteerd. Als in het veld niet zeker is welke 
soort(en) waargenomen zijn, wordt dit met behulp van Heukel’s Flora, soortengidsen en/of internet 
uitgezocht. 

 

Oppervlak of volume dat is geobserveerd per meting en de duur van een observatie 
Het oppervlak of volume is afhankelijk van het onderzoeksgebied. Getracht wordt tijdens 
veldbezoeken waarnemingen te doen in het gehele onderzoeksgebied. Dit wordt vaak bemoeilijkt door 
binnen het onderzoeksgebied aanwezige particuliere gronden. 
De duur van de observatie is eveneens afhankelijk van soort en grootte van het onderzoeksgebied. 

 

Tijd waarin quickscan wordt uitgevoerd 
Quickscans worden het hele jaar uitgevoerd. Afhankelijk van de periode in het jaar en hieraan 
gekoppeld het voorkomen van soorten/soortgroepen, worden verwachtingen en/of waarnemingen 
genoteerd. 

 

Steekproefmethode 

Het onderzoeksgebied wordt zo volledig mogelijk geïnventariseerd zodat een zo volledig mogelijk 
beeld ontstaat van de aanwezige flora en fauna. Bij twijfel over de volledigheid wordt specifiek 
vervolgonderzoek uitgezet. 
Algemene soorten worden genoteerd als deze worden waargenomen. Naar soorten van tabel 1, 2 en 
3 van de Flora- en faunawet en Rode Lijst soorten wordt specifieker gezocht. 
Ook te verwachten soorten worden genoteerd op basis van aanwezige biotopen en terreinkennis, met 
een aantekening dat deze soorten verwacht worden, maar niet zijn waargenomen. Alleen 
waargenomen soorten worden in de NDFF opgeslagen. 

 

De complete soortenlijst die in beschouwing is genomen 

Er wordt geen soortenlijst gehanteerd. Wat wordt waargenomen, wordt genoteerd. 
Minimaal worden de volgende soortgroepen geïnventariseerd: 

Zoogdieren; 
Planten; 
Vogels; 
Amfibieën en reptielen. 

De volgende soortgroepen worden slechts geïnventariseerd als deze toevallig worden waargenomen: 
Insecten; 
Mossen; 
Paddestoelen; 
Ongewervelden; 
Vissen. 

Voor deze soortgroepen wordt vaak een aanwezigheidsverwachting uitgesproken en wordt gebruik 
gemaakt van eerder uitgevoerde onderzoeken. Bij twijfel wordt specifiek vervolgonderzoek uitgevoerd 
als dit soorten van tabel 2 of 3 van de flora- en faunawet betreft. 
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Inleiding 

Op basis van het geldende bestemmingsplan TU-Noord (vastgesteld op: 19 april 2007 en gedeeltelijk 

onherroepelijk op: 21 mei 2009) is de geldende bestemming aan de zuidkant van Zuidplantsoen te Delft 

“Openbaar groen”. Als gevolg hiervan is het gebruik (parkeren van touringcars) in strijd met het geldende 

bestemmingsplan TU-Noord. 

 
De gemeente Delft heeft een tijdelijke afwijking van maximaal 2 jaar aangevraagd voor het touringcar 

parkeren aan het Zuidplantsoen. Hiervoor is voor de verschillende onderwerpen een ruimtelijke 

onderbouwing opgesteld om te toetsen of het plan ruimtelijk inpasbaar is. Deze notitie betreft hierbinnen 

het onderzoek naar de effecten op de luchtkwaliteit. 

 
Doel 

Het doel van het onderzoek is te toetsen of wordt voldaan aan de luchtkwaliteiteisen uit hoofdstuk 5 van 

de Wet milieubeheer (Wm). 

 

 
Figuur 1. Ligging parkeerplaats touringcars (rood) 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

Wettelijk kader 

De Wet milieubeheer biedt de volgende grondslagen voor de onderbouwing dat een plan voldoet aan de 

wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit: 

1. het project leidt niet tot overschrijding van grenswaarden (art. 5.16 lid 1 sub a); 

2. het plan draagt niet in betekenende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit (art. 

5.16 lid 1 sub c); 

3. er worden grenswaarden overschreden, maar ten gevolge van het project is er per saldo sprake 

van een verbetering van de concentratie van de betreffende stof of blijft de concentratie gelijk 

(art. 5.16 lid 1 sub b onder 1); 

4. er worden grenswaarden overschreden, maar ten gevolge van een door het project optredend 

effect of een met het plan samenhangende maatregel is er per saldo sprake van een verbetering 

van de concentratie van de betreffende stof of blijft de concentratie gelijk (art. 5.16 lid 1 sub b 

onder 2); 

5. het project is genoemd of beschreven in, dan wel past binnen of is in elk geval niet strijdig met 

het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (art. 5.16 lid 1 sub d). 

 
Wanneer een plan voldoet aan één van bovenstaande grondslagen, kan het wat luchtkwaliteit betreft 

doorgang vinden. 

 

 
Figuur 2. Situatieschets met wegligging autonome- en plansituatie en de nabijgelegen rekenpunten 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

Uitgangspunten berekeningen 

Het parkeerterrein heeft 15 parkeerplaatsen voor touringcars. Aangenomen is dat deze parkeerplaatsen 

zeker niet meer dan 3 keer per dag gebruikt zullen worden. Als worst case situatie is uitgegaan van dit 

driemaal daags gebruik. Dit betekent dat er in totaal 45 touringcars dagelijks van en naar het 

parkeerterrein rijden en 90 voertuigbewegingen veroorzaken. Voertuigbewegingen van touringcars vallen 

onder de categorie middelzware voertuigbewegingen. 

 
De concentraties als gevolg van de extra verkeersbewegingen zijn berekend met de NSL-Rekentool, het 

rekeninstrument binnen de NSL-Monitoringstool. Hiervoor is de invoer uit de Monitoringstool van de 

gemeente Delft geëxporteerd. Op deze invoer zijn de extra middelzware voertuigbewegingen 

toegevoegd. 

 
De tijdelijke afwijking geldt vanaf 2016. Als zichtjaar voor de berekeningen is 2015 gekozen, omdat dit 

jaar direct aansluit bij de zichtjaren in de NSL-monitoringstool. Tevens betreft dit een worst case 

benadering, gezien de dalende trend in emissiefactoren door het schoner wordende wegverkeer. Als de 

extra voertuigbewegingen in 2015 niet voor overschrijdingen van de grenswaarden zorgen, kunnen 

overschrijdingen op in de volgende jaren worden uitgesloten. 

 
Ontsluitingswegen 

Het is niet bekend via welke ontsluitingsroute de touringcars het parkeerterrein bereiken, daarom is 

gekozen voor een worst case benadering. Deze houdt in dat de volledige 90 middelzware 

voertuigbewegingen op alle vier grote ontsluitingswegen zijn gemodelleerd. De vier ontsluitingswegen 

zijn weergegeven in figuur 2 en betreffen: 

1. Ontsluiting via de A13 (paars) 

2. Ontsluiting via de Schoemakerstraat (blauw) 

3. Ontsluiting via de Rotterdamseweg (oranje) 

4. Ontsluiting via de Westlandseweg (groen) 

 
De ontsluitingswegen zijn tot aan de eerstvolgende provinciale of rijksweg gemodelleerd. Vanaf die 

punten worden de verkeersbewegingen verder verdeeld en gaan de touringcars op in het heersende 

verkeersbeeld. 

 
Toegevoegde wegen in NSL-Monitoringstool 

Nabij het parkeerterrein voor de touringcars zijn geen wegen in de NSL-monitoringstool opgenomen, 

daarom zijn op de Michiel de Ruyterweg en Zuidplantsoen extra wegen en rekenpunten toegevoegd aan 

de invoer voor de NSL-Monitoringstool (zie figuur 2). 



 

 

 
 

 
 
 
 

Rekenresultaten 

De concentraties zijn berekend op alle NSL-rekenpunten langs de ontsluitingswegen en op de 

toegevoegde rekenpunten voor het zichtjaar 2015. De berekende concentraties zijn opgenomen in tabel 

1. De resultaten voor PM10 zijn exclusief zeezoutcorrectie. 

 
Tabel 1. Rekenresultaten luchtkwaliteit 

 

 
 

Concentratie 

NO  Jaargemiddeld [µg/m
3
] 

2 
PM   Jaargemiddeld [µg/m

3
] 

10 
PM    Jaargemiddeld [µg/m

3
] 

2,5 

Autonoom 

2015 

Plan 

2015 

Autonoom 

2015 

Plan 

2015 

Autonoom 

2015 

Plan 

2015 

Grenswaarde 40 40 (maximaal 35x) 25 

Maximaal op 

rekenpunten 

 

39,3 
 

39,5 
 

24,6 (15x) 
 

24,6 (15x) 
 

15,5 
 

15,6 

Direct rond het 

parkeerterrein 

 

32,1 
 

32,3 
 

23,1 (12x) 
 

23,1 (12x) 
 

14,5 
 

14,6 

N.B. Tussen haken het aantal overschrijdingen van de van de 24-uurgemiddelde grenswaarde voor PM10. 
 

Tabel 1 laat zien dat er in de plansituatie geen overschrijdingen plaatsvinden van de geldende 

grenswaarden voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer. De hoogste concentraties doen zich in de 

autonome- en plansituatie voor langs de ontsluitingsweg via de A13, bij oprit naar de A13. 

 
Nabij het parkeerterrein liggen de berekende jaargemiddelde NO2-concentraties rond 32 µg/m³. De 

jaargemiddelde PM10-concentraties liggen nabij het parkeerterrein rond 23 µg/m³. De jaargemiddelde 

PM2,5-concentraties bedragen 14,6 µg/m³. 

 
Onder invloed van het schoner worden van het wegverkeer en dalende achtergrondconcentraties zullen 

de jaargemiddelde concentraties in de toekomst afnemen. Dat betekent dat de concentraties in het 

plangebied, na uitvoering van het plan, ook in de jaren na 2015 onder de grenswaarden uit de Wm zullen 

blijven. 

 
Conclusie 

Het parkeerterrein voor touringcars leidt in 2015 niet tot overschrijdingen van de grenswaarden uit de 

Wet milieubeheer. Door dalende emissiefactoren van het wegverkeer en dalende 

achtergrondconcentraties zullen de jaargemiddelde concentraties in de toekomst dalen waardoor ook in 

de verdere toekomst de grenswaarden niet worden overschreden. In het startjaar van de tijdelijke 

afwijking, 2016, kunnen overschrijdingen van de grenswaarden dan ook worden uitgesloten. Het plan 

voldoet hiermee op grond van art. 5.16 lid 1 sub a aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. 

Op het gebied van luchtkwaliteit zijn er daarom geen belemmeringen om het parkeerterrein voor 

touringcars te realiseren. Bovendien wordt een tijdelijke afwijking verleend voor het gebruik van het 

terrein als parkeerterrein voor touringcars. De periode van de tijdelijke afwijking geldt voor slechts een 

periode van 2 jaar. 

 
Gezien de beperkte bijdrage van de touringcars en de achtergrondconcentraties ter plaatse zal dit 

project met betrekking tot luchtkwaliteit ook geen belemmering vormen voor andere projecten in de 

omgeving. 
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Inleiding 

De gemeente Delft wil het parkeren van touringcars uit het centrum weren. Daarom is al enige tijd een 

locatie aan het Zuidplantsoen als een parkeerplaats in gebruik. Deze parkeerplaats past echter niet 

binnen het vigerende bestemmingsplan. De gemeente wil daarom een Omgevingsvergunning verlenen 

om tijdelijk af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. Voor de Omgevingsvergunning is beschouwd 

of een milieueffectrapportage (m.e.r.) of een m.e.r.-beoordeling verplicht is. 

 
De milieueffectrapportage (m.e.r.) een onderzoeksprocedure naar de mogelijke milieugevolgen van een 

initiatief zodat die vroegtijdig en volwaardig in de plan- en besluitvorming kunnen worden meegewogen. 

In de m.e.r. wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijke milieueffecten, zoals geluid, luchtkwaliteit, natuur, 

water, etc. van het voornemen. Voor minder ingrijpende initiatieven bestaat er de mogelijkheid om, via 

een eerste lichte effectebeoordeling, te toetsen of zich belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen 

voordoen, op grond waarvan alsnog een uitgebreide m.e.r. nodig geacht wordt; dit betreft een m.e.r.- 

beoordelingsprocedure. 

 
Voorliggende notitie gaat in op de mogelijke milieueffecten en op de vraag of op basis daarvan een 

milieueffectrappport opgesteld moet worden. 

 

 

Aanpak vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Onderhavige vormvrije m.e.r.-beoordeling bestaat uit een toets aan Bijlage III EU richtlijn 

milieubeoordeling projecten. In hoofdlijnen dient het project te worden getoetst aan: 

1. Kenmerken van het project; 

2. Plaats van het project; 

3. Kenmerken van het potentiële effect. 

 
In het kader van de beoogde ontwikkeling is een ruimtelijke onderbouwing waarvoor diverse 

onderzoeken zijn uitgevoerd (akoestisch onderzoek, luchtkwaliteit en natuurtoets). Daarnaast is voor 

Delft Zuid-Oost het ProjectMER Delft Zuid-Oost opgesteld [Arcadis, 2011]. De voorgenomen 

ontwikkeling maakt geen onderdeel uit van project-M.E.R. Delft Zuid-Oost, maar dient wel in cumulatie 

met de beoogde ontwikkelingen beschouwd te worden (worstcase effecten). In de vormvrije m.e.r.- 

beoordeling wordt verder in gegaan op de kenmerken van het project, plaats van het project en de 

kenmerken van het potentiële effect. 



 

 

 

 
 
 

Inhoudsvereisten vormvrije m.e.r.-beoordeling 

De benodigde diepgang van een vormvrije m.e.r. beoordeling hangt af van: 

 de aard van de voorgenomen activiteit; 

 de (gevoeligheid van de) omgeving waarin de activiteit is gesitueerd; 

 de maatschappelijke aandacht voor de activiteit; 

 mate van beschikbaarheid van informatie, bijvoorbeeld over de gevoeligheid van gebieden. 

 
Voor een vormvrije m.e.r. beoordeling bestaan er bepaalde inhoudelijke vereisten voor het toetsen of 

sprake is van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze inhoudelijke vereisten staan benoemd 

in bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r. In deze richtlijn staan drie aspecten waaraan de 

voorgenomen activiteiten in een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan getoetst worden: 

1. Kenmerken van het project; 

2. Plaats van het project; 

3. Kenmerken van het potentiële effect. 
 

 
Kenmerken van het project 

Het project heeft tot doel om de parkeerplaats aan het Zuidplantsoen voor touringcars en middelzware 

voertuigen juridisch-planologisch tijdelijk toe te staan. Omdat de locatie ook nu al in gebruik is als 

parkeerplaats, hoeven er geen sloop en/ of bouwwerkzaamheden plaats te vinden. 

 
Op het Zuidplantsoen zijn 15 parkeerplaatsen beschikbaar. De verkeersgeneratie is te berekenen op 

basis van de capaciteit van de parkeerplaats. Als er vanuit wordt gegaan dat iedere parkeerplaats één 

keer per dag wordt gebruikt is de verkeersgeneratie 30 motorvoertuigbewegingen per etmaal (15 heen 

en 15 terug). In het ergste geval, het worst case scenario, blijven alle bussen maximaal 3 uur op de 

parkeerplaats staan. Dat houdt in dat in dit scenario alle parkeerplaatsen 3 keer per dag worden gebruikt 

en er daarmee 45 bussen per dag gebruik maken van de parkeerplaats aan het Zuidplantsoen. Dat komt 

neer op 90 motorvoertuigbewegingen per etmaal (45 heen en 45 terug). 

 

 

Figuur 1 – Locatie parkeerplaats Zuidplantsoen 



 

 

 

 
 
 

Plaats van het project 

Het Zuidplantsoen ligt ten zuiden van het oude centrum van Delft, in een gemengd stedelijk gebied. Aan 

de noordkant van de straat liggen gebouwen van de TU Delft en aan de zuidkant grenst begraafplaats 

Jaffa. Ten oosten en westen liggen kleine woonblokken op circa 60 meter afstand. 

 
In recente jaren zijn voor Delft Zuidoost verschillende bestemmingsplannen vastgesteld die projecten op 

het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid mogelijk maken. Ook zijn wijzigingen aan de 

verkeersstructuur voorzien conform het Locaal Verkeer en Vervoerplan. Het betreft ca 4800 woningen, 

waarvan ca. 3000 studentenwoningen en diverse ingrepen in de verkeersstructuur. Nog niet alle 

projeceten zijn gerealiseerd. De milieueffecten van deze ontwikkelingen zijn beoordeeld in het 

‘ProjectMER Bestemmingsplannen Delft Zuidoost’ (2011). 

 

Kenmerken van potentiële effecten 

Op basis van de activiteiten die als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling worden uitgevoerd en de 

kenmerken van het plangebied zijn de volgende milieueffecten ten behoeve van de toetsing aan de 

m.e.r.-(beoordelings)plicht van belang: 

 Geluid 

 Luchtkwaliteit 

 Externe veiligheid 

 Sociale veiligheid 

 Verkeer 

 Natuur 

 Bodem en water 

 Stedenbouw, landschap en cultuurhistorie 

 Archeologie 

 
Bodem, water en archeologie: 

Er zijn geen effecten te verwachten voor de bodemkwaliteit en eventuele archeologische waarden, 

omdat er geen fysieke ingrepen hoeven te worden uitgevoerd. Voor het aspect water geldt dat, omdat er 

sprake is van een tijdelijke afwijking, watercompensatie niet noodzakelijk is. 

 
Verkeer: 

Het extra verkeer van de touringcars kan goed afgewikkeld worden op het Zuidplantsoen. Daarnaast is 

de intensiteit ook dusdanig laag dat verwacht mag worden dat men zonder moeite het Zuidplantsoen op 

en af kan rijden. De bussen zullen bovendien op de aansluitende kruispunten niet zorgen voor een 

significante verslechtering van de verkeersafwikkeling. De breedte van de weg, gecombineerd met de 

breedte van de inrit van de parkeerterrein voor grote voertuigen, is voldoende om bussen te kunnen 

verwerken. Voor het aspect verkeer zijn negatieve effecten te verwachten. 

 
Externe Veiligheid: 

Het plangebied betreft een parkeerterrein. Een parkeerterrein is geen risicovolle inrichting of (beperkt) 

kwetsbaar object, waardoor er geen sprake is van (een verandering van) externe veiligheidsrisico’s. 

 
Geluid: 

In het kader van bedrijven en milieuzonering is geluidsonderzoek gedaan naar de gevolgen van de 

geluidsbelasting van het touringcar parkeren op de omgeving. Uit het geluidsonderzoek (kenmerk: 

rapportnummer T&PBE5114-122-100N001F05) blijkt dat er aan de richtwaarde voldaan kan worden 

zoals opgenomen in de Handreiking bedrijven en milieuzonering, zoals opgenomen in de VNG-uitgave 



 

 

 

 
 
 
 

'Bedrijven en milieuzonering', versie 2009. Belangrijke nadelige effecten in de geluidsbelasting zijn 

daarmee uitgesloten. 

 
Luchtkwaliteit: 

Door Royal HaskoningDHV (kenmerk: BE5114-126-100-T&PN001D01) is onderzoek gedaan naar de 

effecten van parkeren van grote voertuigen op het parkeerterrein aan het Zuidplantsoen. Omdat ook nu 

al grote voertuigen op het terrein parkeren, leidt het voornemen niet tot een feitelijke vermindering van de 

luchtkwaliteit. Er is nu en door het voornemen geen sprake van overschrijdingen van de grenswaarden 

uit de Wet milieubeheer. Het plan voldoet hiermee op grond van art. 5.16 lid 1 sub a aan de 

luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. 

 
Sociale Veiligheid, stedenbouw, landschap en cultuurhistorie: 

Feitelijk is er aan het Zuidplantsoen al sprake van het parkeren van touringcars. Met de 

omgevingsvergunning voor het afwijken, wordt enkel het feitelijke gebruik juridisch-planologisch 

verankerd; er zijn voor het voornemen geen fysieke ingrepen noodzakelijk en het terrein zal niet anders 

worden gebruikt dan nu. Voor de aspecten sociale veiligheid, stedenbouw, landschap en cultuurhistorie 

zijn dan ook geen negatieven effecten vanwege het parkeren te verwachten. 

 
Natuur: 

Door stadsecoloog is een natuurtoets gedaan om de effecten van het parkeren van grote voertuigen in 

beeld te brengen. Daaruit blijkt dat geen negatieve effecten zijn te verwachten op de flora en fauna op 

het parkeerterrein en de directe omgeving. 

 
Ook is beschouwd of effecten op Natura 2000-gebied kunnen optreden door stikstofdepositie als gevolg 

uitlaatgassen (NOx emissies) van de touringcars. Vanwege de grote afstand (minimaal 5 kilometer) tot 

het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Solleveld & Kapittelduinen) is enig effect op voorhand uit te 

sluiten. 

 
Cumulatie: 

Cumulatie kan optreden met de effecten van de verschillende voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen 

die zijn opgenomen in de recent vastgestelde bestemmingsplannen in Delft Zuidoost; woningbouw en 

wijzigingen in de verkeersstructuur. Het betreft daarmee alleen verkeersgerelateerde effecten. Als gevolg 

van deze ontwikkelingen kan de verkeersdruk in en om het Zuidplantsoen wijzigen. Hoe deze ook wijzigt, 

het geringe aantal touringcars van en naar het Zuidplantsoen zal blijven wegvallen tegen de drukkere 

verkeersintensiteiten in de omliggende straten. Uit het Project-M.E.R. Bestemmingsplannen Delft 

Zuidoost blijkt bovendien dat er in het Zuidplantsoen zelf en in aansluiting op het Zuidplantsoen geen 

knelpunten te verwachten zijn in de verkeersafwikkeling, de geluidsbelasting of de luchtkwaliteit. Gezien 

de verhouding van het aantal touringcars en het al aanwezige verkeer, zijn knelpunten of belangrijke 

negatieve effecten in cumulatie uit te sluiten. 

 

 

Conclusie 

Vooropgesteld moet worden dat de locatie aan Zuidplantsoen nu al in gebruik is als parkeerplaats voor 

grote voertuigen. Met de omgevingsvergunning wordt enkel de feitelijke situatie juridisch-planologisch 

verwerkt. De effecten van het voornemen van de gemeente zijn daarom in eerst instantie slechts 

theoretisch, omdat de effecten ook nu al optreden. Niettemin moeten deze effecten formeel worden 

beschouwd en beoordeeld als gevolg van de te verlenen Omgevingsvergunning voor het afwijken van 

het bestemmingsplan. 



 

 

 

 
 
 
 

Er treden geen belangrijke nadelige effecten op het milieu op; de te verwachten effecten zijn zeer gering. 

Uit uitgevoerde onderzoeken blijkt bovendien dat aan de gestelde richtwaarde (geluid) en grenswaarden 

(luchtkwaliteit) voldaan zal worden. De effecten zijn van dien aard dat de noodzaak van een 

milieueffectrapportage is uit te sluiten. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het initiatief ligt voor om voor het terrein aan het Zuidplantsoen, dat feitelijk in gebruik is als 
parkeerterrein voor grote voertuigen, een omgevingsvergunning te verlenen om dit gebruik 
ook juridisch-planologisch grondslag te geven. Hiermee kan voldaan worden aan de 
bestuurlijk ambitie, om de touringcars uit de binnenstad te weren. Om dit te realiseren is de 
Koepoortplaats aangewezen in- en uitstaplocatie waar touringcars maximaal 30 minuten 
mogen parkeren. Door het vervallen van deze parkeerplaats voor lang(er) parkeren moest er 
elders een alternatief gevonden worden naar langere geparkeerd mag worden 

 

De beoogde ontwikkeling is in strijd met het bestemmingsplan ‘TU-Noord', dat op 19 april 
2007 is vastgesteld. Het College van B&W heeft echter aangegeven medewerking te willen 
verlenen aan het initiatief op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 2° van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). In dit artikel wordt verwezen naar de 
gevallen aangewezen bij algemene maatregel van bestuur (de zogenoemde planologische 
‘kruimelgevallen’). De activiteiten die toelaatbaar zijn, zijn opgenomen onder artikel 4, bijlage 
II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Artikel 4 lid 11 Bijlage II van het Bor maakt het 
mogelijk om tijdelijk af te wijken. Het College van B&W kiest ervoor om een tijdelijke afwijking 
aan te vragen zodat de voertuigen waaronder touringcars voorlopig op het Zuidplantsoen 
kunnen blijven parkeren. De tijdelijke afwijking is aangevraagd voor een periode van 
maximaal 2 jaar. 
Deze termijn is enerzijds noodzakelijk om in het eerste jaar onderzoek te doen naar locaties 
waarvoor een langere periode grote voertuigen kunnen parkeren en de monitoring in het 
voorjaar. Anderzijds om ook voldoende tijd te hebben om eventueel een juridisch- 
planologische procedure te doorlopen voor de voorkeurslocatie uit het onderzoek. 

 
De Wabo of het Bor bevatten geen specifieke eisen aan de motivering van een besluit tot 
verlening van een omgevingsvergunning op basis van de planologische 
kruimelgevallenregeling. De algemene motiveringsplicht op grond van artikel 3.46 Algemene 
wet bestuursrecht is daarmee van toepassing. Een deugdelijke motivering met zorgvuldige 
belangenafweging dient te worden opgesteld. Met deze ruimtelijke onderbouwing wordt aan 
deze plicht voldaan. 

 

1.2 Doel 

Onderhavige ruimtelijke onderbouwing biedt een ruimtelijke motivering om grote voertuigen 
(touringcars en/of middelzware motorvoertuigen) met een tijdelijke afwijking, nog maximaal 2 
jaar te continueren aan het parkeerterrein aan het Zuidplantsoen. 

 

1.3 Projectgebied 

De projectlocatie ligt ten zuidoosten van het centrum van Delft. De projectlocatie ligt aan het 
Zuidplantsoen in Delft en wordt omgeven door de Michiel de Ruyterweg en Mekelweg in het 
westen, de TU Delft faculteit Bouwkunde aan de noordkant van het Zuidplantsoen en de 
Jaffa-begraafplaats ten zuiden van de projectlocatie. Ten oosten van de projectlocatie liggen 
de woningen behorende bij Villa Academia en uiteindelijk de Schoemakerstraat. 



 

 

 

Figuur 1: Ligging projectgebied Zuidplantsoen in de gemeente Delft 
 

1.4 Vigerend bestemmingsplan 

Voor de gronden van het projectgebied is het geldende bestemmingsplan TU-Noord. Dit plan 
is vastgesteld op 19-4-2007 en gedeeltelijk onherroepelijk geworden op 21-9-2009. Het 
plangebied ligt ten zuiden van de TU faculteit bouwkunde en ten noorden van het park 
Zuidplantsoen. De gronden waarop het plan is voorzien, hebben de bestemming openbaar 
groen. De bestemming is echter niet gerealiseerd, want nu is het gebied ook al in gebruik als 
parkeerterrein. 

 

In figuur 2 is een uitsnede van het bestemmingsplan TU-Noord opgenomen. 

 

 

Figuur 2: Uitsnede geldende bestemmingsplan TU-Noord 

 
Het projectgebied heeft in dit bestemmingsplan de bestemming ‘openbaar groen’. Op basis 
van de regels zijn de gronden binnen de bestemming 'openbaar groen' bestemd voor 
groenvoorzieningen en leidingen ten behoeve nutsvoorzieningen. Uitsluitend waar een aan 
aanwijzing is opgenomen (p1, p2, p3, p4, en Pa en Pb) zijn parkeervoorzieningen toegestaan. 

 
Het parkeren van grote voertuigen is in strijd met het geldende bestemmingsplan. 



 

1.5 Leeswijzer 
 

Deze ruimtelijke onderbouwing is als volgt opgebouwd: 

 Hoofdstuk 2: planbeschrijving; 

 Hoofdstuk 3: beleidskaders; 

 Hoofdstuk 4: omgevingsaspecten en onderzoeken; 

 Hoofdstuk 5: maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid. 



 

 

2. Planbeschrijving 
 

2.1 Bestaande situatie 

In het bestemmingsplan TU-Noord zijn de gronden bestemd als ‘openbaar groen’ maar niet 
als zodanig uitgevoerd en ingericht. Het betreffende terrein is op dit moment in gebruik als 
parkeerterrein voor grote voertuigen, zoals: touringcars, vrachtwagens en voertuigen van 
marktkooplieden op de marktdagen. Het terrein is verhard en er zijn in- en uitritten aanwezig 
om het terrein te bereiken via het Zuidplantsoen. Met verkeersborden is aangegeven dat 
parkeren voor grote voertuigen op het parkeerterrein is toegestaan. 

 

 

Figuur 3: Overzicht huidige situatie parkeerterrein Zuidplantsoen (googlemaps.com) 
 
 

2.2 Beoogde ontwikkeling 
Het College van B&W heeft gezocht naar maatregelen om de overlast van touringcars in de 
binnenstad – ter hoogte van het Blauwe Hart en op de Oude en Nieuwe Langendijk – te 
verminderen. Voor het verbeteren van de bereikbaarheid van touringcars en de leefbaarheid 
in de binnenstad is besloten, om na het toeristenseizoen van 2016, een verbod voor 
touringcars op de Nieuwe Langendijk in te stellen. Al vanaf het toeristenseizoen 2016 worden 
touringcars gestimuleerd om buiten de binnenstad te parkeren met verwijzingen naar 
langparkeerplaatsen buiten de binnenstad. 

 
De Koepoortplaats wordt gebruik als in- en uitstapplaats, touringcars mogen maximaal 30 
minuten staan om toeristen te brengen of op te halen. Voor langer parkeren worden de 
touringcars door verwezen naar het parkeerterrein voor grote voertuigen aan het 
Zuidplantsoen. 

 

Bij de afweging welke parkeerplaatsen hiervoor geschikt waren is een afweging gemaakt 
waarbij zijn de volgende aspecten betrokken: de rijtijden vanaf de Koepoortplaats, de 
rijafstanden voor chauffeurs, de capaciteit van de parkeerplaatsen gedurende de week, de 
route naar het parkeerterrein toe en terug (met name aspecten als geschiktheid en 
verkeersveiligheid), faciliteiten voor chauffeurs en de gevolgen voor de omgeving. 

 
Er is voor het parkeerterrein aan het Zuidplantsoen gekozen omdat dit momenteel al in 
gebruik is als parkeerterrein. Daarmee zijn geen ruimtelijke ingrepen noodzakelijk zijn om het 
terrein als parkeerterrein voor grote voertuigen in gebruik te laten nemen. Net als in de 
huidige situatie is het terrein tevens geschikt voor het parkeren van middelzware 
motorvoertuigen. Feitelijk is hiermee een parkeerterrein gekozen dat op gemeentelijke 
gronden in de nabijheid van het centrum gelegen. Het terrein heeft een dusdanige omvang 
dat het parkeren van maximaal 15 touringcars mogelijk is. 



 

Het College van B&W vindt het gewenst dat in de buurt van de binnenstad een 
parkeervoorziening voor grote voertuigen is. Op basis van bovenstaande is de keuze 
gemaakt om het parkeerterrein aan het Zuidplantsoen voorlopig te behouden en tijdelijk te 
blijven benutten om touringcars uit het centrum te weren en naar het Zuidplantsoen door te 
verwijzen. 

 

Ruimtelijke inpasbaarheid: 

Een zorgvuldige benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende functies vraagt om 
een goede onderbouwing van nut en noodzaak van een nieuwe stedelijke ruimtevraag en een 
zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling. Om die reden schrijft het  
Besluit ruimtelijke ordening voor dat de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ moet worden 
doorlopen bij ruimtelijke besluiten die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken. De 
provinciale Verordening Ruimte 2014 bevat een vergelijkbare verplichting. De ladder bestaat 
uit drie opeenvolgende stappen: in de toelichting wordt beschreven (1) dat de ontwikkeling 
voorziet in een actuele regionale behoefte, (2) in hoeverre de ontwikkeling binnen bestaand 
stedelijk gebied kan worden gerealiseerd en (3) als de ontwikkeling niet binnenstedelijk 
gerealiseerd kan worden in hoeverre de locatie passend wordt of is ontsloten. 
Omdat geen nieuw ruimtebeslag plaats vindt en het om tijdelijke afwijking (‘kruimelgeval’) 
gaat, is respectievelijk niet sprake is van een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ en is de ladder 
niet van toepassing. Desondanks is in de ruimtelijke motivering betrokken of er sprake is van 
een behoefte, of deze in bestaand stedelijke gebied gerealiseerd kan worden. De derde stap 
is niet van toepassing omdat het om een binnenstedelijke ontwikkeling gaat. 

 

Behoefte: 

Het College van B&W heeft wil de touringcars waarmee de toeristen in het centrum van Delft 
komen te weren uit de binnenstad. Chauffeurs dienen direct na het uitstappen van de 
passagiers, bij verblijf van langer dan 30 minuten, de touringcars te parkeren op het terrein 
aan het Zuidplantsoen. Daardoor is een lokale behoefte naar een parkeerterrein voor 
touringcars nabij maar buiten de binnenstad van Delft. Hiervoor is voor belang dat deze 
locatie op een korte afstand van het centrum is, deze behoefte kan dan ook niet worden 
opgelost door buiten Delft te parkeren. Als de afstand tot de in- en uitstapplaats te groot is, 
wordt het onaantrekkelijk voor touringcaroperators (toeristen) om Delft te bezoeken. 

 

Locatiekeuze: 
Het parkeerterrein voor grote voertuigen waaronder touringcars en voertuigen van de 
marktkooplieden betreft een bestaand en als zodanig ingericht parkeerterrein binnen 
bestaand stedelijk gebied. Het plan voorziet in zorgvuldig (her)gebruik van de beschikbare 
binnenstedelijke ruimte en is als locatie geschikt om het aanwezige feitelijke gebruik juridisch- 
planologisch toe te staan binnen het stedelijk gebied. Met de keuze voor een binnenstedelijke 
transformatielocatie wordt voldaan aan de voorkeursvolgorde voor verstedelijking. 

 

Conclusie: 

Uit de bovenstaande toetsing en de nadere onderbouwing in onderhavige ruimtelijke 
onderbouwing blijkt dat met de ontwikkeling sprake is van zorgvuldig ruimtegebruik. De 
tijdelijke afwijking voor het parkeerterrein voor grote voertuigen is daarmee ruimtelijk 
inpasbaar. 



 

3. Beleidskaders 

3.1 Rijksbeleid 
3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 2012 

De Minister van Infrastructuur & Milieu heeft op 13 maart 2012 de Structuurvisie Infrastructuur 
en Ruimte (SVIR) vastgesteld. In de SVIR geeft het Rijk haar visie op de ruimtelijke en 
mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 en op de manier waarop het Rijk hiermee 
om zal gaan. Het Rijk richt zich in de SVIR met name op het versterken van de internationale 
positie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen. Het Rijk investeert dáár 
waar de nationale economie er het meest bij gebaat is, in de stedelijke regio's rond de main-, 
brain- en greenports inclusief de achterlandverbindingen. 

 

Conclusie: 

Ten aanzien van het SVIR zijn voor dit bouwplan geen knelpunten te verwachten. 
 

3.1.2 AMvB Ruimte (Barro) 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) borgt nationale ruimtelijke belangen 
uit onder meer de SVIR in regelgeving. 

 

Conclusie: 

Ten aanzien van het Barro zijn voor dit bouwplan geen knelpunten te verwachten. 

 
3.2 Provinciaal beleid 
3.2.1 Provinciale Visie Ruimte & Mobiliteit (VRM) en de Verordening Ruimte 2014 

In de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM), het Programma Ruimte en de daarbij horende 
Verordening Ruimte 2014 zijn de ruimtelijke doelstellingen en belangen van de provincie 
Zuid-Holland vastgelegd. De VRM biedt geen vastomlijnd ruimtelijk eindbeeld maar een 
perspectief voor de gewenste ontwikkeling van Zuid-Holland als geheel en bevat flexibiliteit 
om in de ruimtelijke ontwikkeling te reageren op maatschappelijke initiatieven. De VRM 
beoogt duidelijkheid te geven over de randvoorwaarden die de provincie daaraan stelt. 

 
De provincie hanteert vier 'rode draden' die richting geven aan de gewenste ontwikkeling en 
het handelen van de provincie: 

 beter benutten en opwaarderen van wat er is, 

 vergroten van de agglomeratiekracht, 

 verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, 

 bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving. 
 

De provincie richt zich op een efficiënte benutting van de ruimte en de netwerken, met 
blijvende aandacht voor de kwaliteit. Bij nieuwe ontwikkelingen ligt het voor de hand om niet 
meteen de toevlucht te nemen tot nieuwe stedelijke uitbreidingen maar om eerst te kijken 
naar wat er al is, en of dat beter benut of opgewaardeerd kan worden. Beter benutten van de 
bebouwde ruimte krijgt ruimtelijk invulling door verdichting, herstructurering en 
binnenstedelijke transformatie. De essentie van de rode draad ‘verbeteren van ruimtelijke 
kwaliteit’ is dat initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen enerzijds inspelen op de 
aanwezige kwaliteiten in de omgeving (zeker als de omgeving hoge cultuurhistorische of 
identiteitsbepalende waarden vertegenwoordigt) en er anderzijds specifieke kwaliteiten aan 
toevoegen die te maken hebben met de samenleving van vandaag. Bij de rode draad 
'verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit' gaat het om een optimale wisselwerking tussen 
ruimtelijke ontwikkelingen en gebiedskwaliteit. De provincie streeft naar een ‘ja, mits-beleid’: 
ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, met behoud of versterking van de ruimtelijke kwaliteit. 
De inzet van de provincie is dat ruimtelijke ontwikkelingen bijdragen aan het behoud en 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit, zoals benoemd op de kwaliteitskaart en uitgewerkt in 
richtpunten. Een ruimtelijke onderbouwing kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 
indien de ontwikkeling past binnen de aard en schaal van het gebied en voldoet aan de 
richtpunten van de kwaliteitskaart. Hiervoor wordt onder meer getoetst aan de ruimtelijke 
kwaliteit en inpasbaarheid. 

 

Ruimtelijke kwaliteit : 
Het plangebied is aangeduid als 'kwaliteit in stads- en dorpsgebied'. Het parkeerterrein aan 
het Zuidplantsoen is momenteel al in gebruik als parkeerterrein. Daarmee zijn geen 



 

ruimtelijke ingrepen noodzakelijk zijn om het terrein als parkeerterrein voor touringcar 
parkeren in gebruik te nemen. Het plan heeft geen invloed op de schaal en de maat van de 
bestaande kenmerken van een gebied. De ontwikkeling past daarmee binnen de aard en 
schaal van het gebied en voldoet aan de richtpunten van de kwaliteitskaart. 

 

Ruimtelijke inpasbaarheid: 

De Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland bevat de verplichting om bij nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen te toetsen aan de ‘ladder van duurzame verstedelijking' te 
doorlopen. Ondanks dat er niet sprake is van een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’, zoals voor 
de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is bepaald, is in paragraaf 2.2 van de ruimtelijke 
onderbouwing getoetst aan de ruimtelijk inpasbaarheid aan de hand van de criteria van de 
ladder. 

 

Conclusie: 

Het bouwplan is in overeenstemming met de uitgangspunten, zoals verwoord in de 
provinciale verordening en de provinciale structuurvisie. 

 

 
3.3 Gemeentelijk beleid 
3.3.1 Ruimtelijke structuurvisie 'Ontmoetingen met Delft 2030' (2009) 

Ontmoetingen met Delft 2030 is de gemeentelijke visie op de gewenste (ruimtelijke) 
ontwikkeling van Delft. Deze structuurvisie (RSVD) heeft als doel om voor de gemeente de 
koers uit te zetten voor het ruimtelijk ordeningsbeleid in de komende decennia. Op hoofdlijnen 
koestert de structuurvisie de compactheid van de stad. Binnen deze compacte stad wordt de 
nadruk gelegd op het beter verbinden van de uiteenlopende gebieden, onder andere door 
lange, doorlopende routes en herkenbare, blauwgroene structuren. 

 

Gelaagde stad 

Delft is een gelaagde stad. De structuurvisie biedt voor Delft drie perspectieven. Deze 
perspectieven geven de gewenste toekomstrichting per schaalniveau: 

 

1. Op het schaal niveau van de stad: Delft 2030: verbonden stad met eigen identiteit. 

 

Afbeelding 3-3: Delft verbonden stad met een eigen identiteit en groene vingers 
 

2. Op het schaalniveau van de stadsdelen: Delft veelkleurig palet van buurten en wijken. 



 

 

 

Afbeelding 3-4: Palet van buurten en kris kras routes. 

 

3. Op het schaalniveau van de regio: Delft 2030 veelzijdig knooppunt in de Randstad en 
Zuidvleugel. 

 

Afbeelding 3-5: Delft 2030 veelzijdig knooppunt in de randstad en Zuidvleugel en Delft stad in 
het groen 

 
Op hoofdlijnen koestert de structuurvisie de compactheid van de stad. Binnen deze compacte 
stad wordt de nadruk gelegd op het beter verbinden van de uiteenlopende gebieden, onder 
andere door lange, doorlopende routes en herkenbare, blauwgroene structuren. 
Niet alleen binnen de stad wordt naar verbindingen gezocht. Ook de verbindingen met het 
omliggende gebied worden als belangrijke waarde gezien. Enerzijds om buiten de stad in de 
uitgestrekte groengebieden te kunnen recreëren, anderzijds om de regionaal verzorgende 
functie van Delft te versterken. 
Parken maken onderdeel uit van de verbindingen die worden gezocht en inzetten op 
doorlopende routes. Op de kaarten zijn de gronden van de Jaffa-begraafplaats en een 
gedeelte van het Zuidplantsoen aangeduid als ‘bestaand park’ danwel ‘park’. Hiermee wordt 
het belang van de Jaffa-begraafplaats aangeduid. Het bouwplan voor het touringcar parkeren 
heeft echter geen betrekking op de Jaffa-begraafplaats. 

 

Conclusie: 
Er is hier sprake van het continueren van bestaand gebruik van een terrein dat feitelijk al als 
parkeerterrein is ingericht. Met deze ruimtelijke procedure wordt tijdelijk dit gebruik juridisch- 
planologisch toegestaan. Om het als parkeerterrein juridisch-planologisch toe te staan is er 
niet sprake van enige ruimtelijke ingreep, enkel van het feitelijk wijziging van de functie. Het 
toestaan van het touringcar parkeren op het huidige parkeerterrein heeft geen invloed op de 
te leggen verbindingen danwel routes. Voor het bouwplan zijn daarom ten aanzien van de 
uitgangspunten van het RSVD geen knelpunten te verwachten. 



 

3.3.2 Visie Openbare Ruimte (2009) 
In de Visie Openbare Ruimte (VORD) is beleid voor de openbare ruimte vastgelegd. Het is 
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 15 september 2009. De 
VORD vormt een uitwerking van de Ambitienota Openbare Ruimte en van de Ruimtelijke 
Structuurvisie (RSVD). 

 
In de VORD is omschreven dat de doorlopende drager een volledig (te maken) en fijnvertakt 
netwerk over heel de stad is, dat ruimtelijk continue is, altijd te gebruiken en altijd in gebruik. 
Onder verwijzing naar de ruimtelijke structuurvisie, is in de VORD omschreven dat het 
netwerk verdeeld is over drie thema’s: Groene gordel, groene vingers en kriskrasnetwerk. 

 
In de VORD is de Jaffa-begraafplaats indicatief aangeduid als park, het Zuidplantsoen grenst 
aan de Jaffa-begraafplaats. Parken maken onderdeel uit van de groene vingers, groene 
gordel en kris kras netwerk. Een parkeerterrein kan weliswaar van invloed kan zijn op het 
netwerk, dit betekent niet dat door het touringcar parkeren het netwerk wordt aangetast. Het 
bouwplan ziet enkel op het juridisch-planologisch regelen van het wijzigen van het feitelijk 
gebruik, zonder dat hier sprake is van ruimtelijke ingrepen. 

 

Conclusie 

Met het bouwplan is sprake van het continueren van bestaand gebruik van een terrein dat 
feitelijk al als parkeerterrein is ingericht. Ten aanzien van de uitgangspunten van het VORD 
zijn voor dit bouwplan geen knelpunten te verwachten. 

 

3.3.3 Nota Groen (2013-2020): 
Het College van B&W heeft in 2004 ingestemd met de ecologienota. In deze nota staat de 
ecologische structuur aangegeven en maatregelen voor ecologische inrichting voor de 
komende jaren. In de nota wordt uitgegaan van een stedelijke ecologische structuur die 
uitgaat van de ontwikkeling van een optimaal netwerk van leefgebieden, stapstenen en 
verbindingszones voor flora- en fauna, en die aansluit op natuur in het buitengebied (via TU 
midden en TU Zuid op Midden Delfland). Uitgangspunt was dat de stedelijke ecologische 
hoofdstructuur het groene kader vormde van de stad en de verbinding met het buitengebied. 
In 2013 is het Groenbeleid vastgesteld. Hierin is het kader onveranderd gebleven voor wat 
betreft het ecologisch perspectief. Aanvullend zijn de ruimtelijke, fysische, sociale en 
economische perspectieven alsmede het bomenbeleid hierin integraal opgenomen. 

 

Ecologisch netwerk 

Voor het TU-Noord gebied geldt dat de TNO-strook, Schoemakerstraat, Mekelpark en 
Rotterdamseweg belangrijke schakels vormen in het netwerk tussen de stad en het 
buitengebied als ook de oostwest verbindingen als de Koningin Emmalaan, Jaffalaan, 
Bernardlaan en Balthasar van der Polweg. De begraafplaats Jaffa, de Vries van 
Heystplantsoen, de botanische tuin, de Hammenpoort en de nieuw te ontwikkelen locaties 
aan Kanaalhof en Schoemakerplantage zijn binnen deze structuur van groot belang als 
‘stepping stone’. 

 
In zowel de ecologienota als in het groenbeleid is indicatief het gebied van de Jaffa- 
begraafplaats aangemerkt als groen kerngebied. Doel hiervan is het beschermen van de 
begraafplaats Jaffa als groen kerngebied. De parkeerplaatsen voor touringcars zijn aan de 
rand van het Zuidplantsoen gesitueerd, aan de rand van de begraafplaats. Overigens geldt 
voor de gronden van het geldende bestemmingsplan de bestemming ‘openbaar groen’. In de 
directe omgeving van het plangebied zijn de gronden als ‘ecologische zone’ bestemd, de 
gronden van het parkeerterrein echter niet. Voor de gronden met de bestemming openbaar 
groen en de aanduiding ecologische zone dienen de betreffende gronden ecologisch te 
worden ingericht. 

 
Rondom het kerngebied, de begraafplaats Jaffa, ligt een watergang waarbij vanuit de 
kansenkaart momenteel de aanleg van een natuurvriendelijke oever in combinatie met een 
stelsel van poelen wordt gerealiseerd. Hiermee wordt een relatie gelegd met de 
biodiversiteitstuin. 

 

Belangenafweging 

Het beleid is niet bedoeld als bindend kader maar moet ervoor zorgen dat het groenbelang 
voldoende wordt betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het beleid is onder meer gericht op 
het versterken van biodiversiteit, goed openbaar groen en het handhaven van een 



 

evenwichtige verhouding tussen groen, bebouwing en verharding, gebaseerd op de zowel de 
ruimtelijke, sociale, ecologische, economische en fysische waarden van groen. Het beleid 
streeft naar een samenhangend, verbonden en fijnmazig groen netwerk. Maar het beleid stelt 
uitdrukkelijk dat de ecologische kerngebieden de stad niet op slot moeten zetten. Dit betekent 
dat ontwikkelingen die mogelijk niet bijdragen het behoud of versterken van de ecologische 
kerngebieden niet zonder meer zijn uitgesloten. 

 

Ten tijde van vaststelling van de Nota Groen was het parkeerterrein feitelijk reeds aanwezig. 
Er is hier sprake van het continueren van bestaand gebruik van een terrein dat feitelijk als 
parkeerterrein in gebruik en ingericht is. Met deze ruimtelijke procedure wordt enkel tijdelijk dit 
gebruik juridisch-planologisch toegestaan. Om het terrein als parkeerterrein juridisch- 
planologisch toe te staan, is er geen sprake van een feitelijke toename in verharding danwel 
versteniging of andere ruimtelijke ingrepen. Dit betekent evenmin dat het ecologisch 
kerngebied wordt aangetast. In dit kader wordt ook verwezen naar de resultaten uit de 
natuurtoets, zoals beschreven in paragraaf 4.5. 

 

Conclusie: 

Voor dit plan zijn geen knelpunten te verwachten vanuit de Nota Groen. 
 
 

3.3.4 Groene parels (2009) : 

Voor de gemeente Delft heeft het College van B&W 12 gebieden aangemerkt als 
‘cultuurhistorisch waardevolle gebieden’. Voor deze 12 gebieden is een beleidsregel 
opgesteld. In de beleidsregel zijn 12 groengebieden daterend van voor 1970 opgenomen die 
zijn geselecteerd op basis van het rapport Inventarisatie en waardestelling cultuurhistorisch 
waardevol groen tot 1940. 
Selectiecriteria voor deze gebieden zijn op inhoud gebaseerd: 

1. Belang voor de gemeente Delft 
2. Ruimtelijke kwaliteit 
3. Typologie 
4. Bijzondere groenaanleg en ontwerper 
5. Zeldzaamheid 
6. Gaafheid 

 
Het Zuidplantsoen is niet opgenomen in de beleidsregel Cultuurhistorisch waardevolle 
groengebieden. Voor het Zuidplantsoen is bepaald dat in de loop der tijd delen van het 
Zuidplantsoen zijn bezet door andere functies en de ruimtelijke kwaliteit en de gaafheid van 
dit groengebied is verminderd. Waardevolle bomen zijn beschermd volgens de lijst van 
monumentale bomen 2007. Er worden geen ruimtelijke ingrepen gedaan voor het gebruik van 
de gronden als parkeerterrein, dat momenteel al als parkeerterrein is ingericht. Er zijn door 
het plan ook geen knelpunten te verwachten voor de monumentale bomen. 

 
Beschermd stadsgezicht 

Het Zuidplantsoen maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht TU-Noord (aangewezen 
op 26 juni 2013). De parkeerplaats was er al ten tijde van de aanwijzing tot beschermd 
stadsgezicht. Het initiatief ziet enkel op de wijziging van het gebruik zodat het gebruik 
overeenkomstig het feitelijke gebruik wordt gewijzigd. Er worden geen ingrepen gedaan 
(bouwen) om het gebruik te wijzigen naar parkeerterrein en er wordt daarmee geen afbreuk 
gedaan aan het beschermde stadsgezicht. 

 

Conclusie: 

Voor een tijdelijke afwijking zijn geen knelpunten te verwachten vanuit de beleidsregel 
‘Groene parels’, danwel het beschermde stadsgezicht. 

 

 
3.4.5 Project-M.E.R. Delft Zuidoost: 

Op 29 januari 2010 is formeel een m.e.r.-procedure gestart met een startnotitie. Aanleiding 
hiervoor waren de bestemmingsplannen voor Delft Zuidoost die destijds opgesteld zouden 
worden en naar verwachting onder andere de bouw van meer dan 4.000 nieuwe 
(studenten)woningen binnen de bebouwde kom mogelijk zouden maken. 



 

In het rapport 'Project-m.e.r. bestemmingsplannen Delft Zuidoost (Arcadis, 2011)' zijn de 
milieueffecten van de projecten in Delft Zuidoost in kaart gebracht. Het parkeerterrein aan het 
Zuidplantsoen maakt geen onderdeel uit van het Project-m.e.r. Delft Zuidoost. 
Ondanks dat er sprake is van een tijdelijke afwijking, is vanuit zorgvuldigheid ten behoeve van 
de ruimtelijke procedure onderzoek gedaan naar de milieueffecten van het touringcar 
parkeren aan het Zuidplantsoen. Met als doel om te toetsen of als gevolg van de 
voorgenomen ontwikkeling sprake is van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. 

 

Conclusie: 

Het project voor het tijdelijk toestaan van touringcar parkeren maakt geen onderdeel uit van 
het Project-m.e.r. De milieueffecten van het touringcar parkeren aan het Zuidplantsoen zijn in 
beeld gebracht door onderhavige ruimtelijke onderbouwing (o.a. paragraaf 4.10) en de 
vormvrije m.e.r.-beoordeling die in bijlage 4 van de ruimtelijke onderbouwing is opgenomen. 

 

 
3.4.6 Groen-Blauw Delft Zuidoost (2012): 

Het Groen Blauw project is gestart in vervolg op het Project-m.e.r. Delft Zuid-Oost om samen 
met o.a. TU Delft, DUWO, Hoogheemraadschap Delfland en AM en belangenvereniging TU- 
Noord integrale oplossingen voor de groen- en wateropgave voor het gehele gebied uit te 
werken ten behoeve van het opstellen van ruimtelijke procedures. Het resultaat van het 
project is een groen-blauwe kansenkaart die wordt betrokken bij de totstandkoming ruimtelijke 
procedures. Voor het gebied zijn een aantal maatregelen voorgesteld om de ambities uit het 
plan te realiseren. 

 

Toetsing aan Groen-blauw: 
Voor het parkeerterrein aan het Zuidplantsoen is geen specifieke maatregel of opgave 
opgesteld. Wel is in de nabijheid van het parkeerterrein maatregel B27 opgenomen. Voor 
deze maatregel is omschreven dat aan de zuidzijde van Bouwkunde een groene aansluiting 
gemaakt kan worden met Zuidplantsoen. Verder is in het kader van het Zuidplantsoen voor 
het project Groen-blauw onderzoek gedaan naar de kansen voor meer water. Vanuit Groen- 
blauw bestaat er geen verplichting om waterberging toe te voegen aan de parkeerplaats. Dat 
kan ook niet, want de Groen-blauwe kansenkaart bestaat uit kansen en is geen vastgesteld 
beleid of vastgesteld uitvoeringsprogramma. Oftewel bij alle uitvoeringsprojecten wordt 
gekeken of er een mogelijkheid is om water en groen toe te voegen. Als die kans er niet is, 
omdat een plek een andere bestemming heeft is er geen verplichting. 

 

Conclusie: 

Vanuit Groen-blauw Delft Zuidoost zijn geen knelpunten te verwachten. 
 
 

3.4.7 Waterplan Delft, een blauw netwerk (2000) 

Het Waterplan is gericht op het realiseren van duurzaam stedelijk waterbeheer. Vanuit een 
integrale visie op duurzaam stedelijk waterbeheer en rekening houdend met de specifieke 
situatie in Delft (kansen en knelpunten) beschrijft het Waterplan de ambities en doelstellingen 
voor de Delftse wateren op de lange termijn. 
Duurzaam waterbeheer richt zich op het realiseren van gezonde en veerkrachtige 
watersystemen. Gezond wil zeggen: een watersysteem met een waterkwaliteit en een 
ecologische kwaliteit die past bij de (natuurlijke) situatie ter plaatse. Veerkrachtig betekent dat 
verstoringen door bijvoorbeeld extreme regenval of incidentele verontreiniging relatief 
gemakkelijk kunnen worden opgevangen en dat systemen zich relatief gemakkelijk kunnen 
herstellen van ecologische verstoringen, zoals achteruitgang of (lokaal) zelfs volledig 
verdwijnen van soorten. Binnen de mogelijkheden die gezonde en veerkrachtige 
watersystemen bieden wordt een duurzaam gebruik van watersystemen (onder meer 
recreatie en scheepvaart) zoveel mogelijk bevorderd. 
Bij duurzaam waterbeheer worden water, ecologie en ruimtelijke ordening in samenhang 
bezien, gebruikmakend van de ‘natuurlijke’ karakteristieken en de ligging van de 
watersystemen in het omringende landschap. Het betekent dat wordt aangesloten bij 
natuurlijke processen (water als ordenend principe) en bestaande ecologische structuren, en 
dat hiermee rekening wordt gehouden bij de ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld bij herinrichting 
van woonwijken en bij nieuwbouw. 



 

Conclusie: 
Voor het voortzetten van het terrein als parkeerterrein zijn geen ruimtelijke ingrepen 
noodzakelijk. Het watersysteem zal niet wijzigen. Ook wordt er geen verhard oppervlak 
toegevoegd. Watercompensatie of andere maatregelen zijn dan ook niet nodig. Zie ook 
paragraaf 4.4 van deze ruimtelijke onderbouwing. Er zijn dan ook geen knelpunten te 
verwachten. 

 
 

3.4.8 Lokaal verkeers- en vervoersplan 2005-2020 (LVVP) 

In het LVVP is het Zuidplantsoen benoemd als wijkontsluitingsweg. Een wijkontsluitingsweg 
heeft een gecombineerde verkeers- en verblijfsfunctie. Uit het verkeersmodel van de 
gemeente blijkt dat in het basisjaar van het verkeersmodel (2015) sprake is van tussen de 
3.000 en 4.000 motorvoertuigen per etmaal. Deze intensiteit is relatief laag voor een 
wijkontsluitingsweg. 

 
In het LVVP is verder benoemd dat het LVVP geen uitspraken doet over 
touringcarparkeerbeleid. 

 

Conclusie: 

Voor het touringcar parkeren aan het Zuidplantsoen zijn vanuit het LVVP geen knelpunten te 
verwachten. 



 

4. Omgevingsaspecten en onderzoeken 
 

 
4.1 Verkeer 

Op het Zuidplantsoen zijn in de praktijk maximaal 15 parkeerplaatsen beschikbaar, zie ook 
onderstaande afbeelding die afkomstig is van de website van de gemeente Delft.

1
 

 

 

 

Beoordeling: 

De verkeersgeneratie is te berekenen op basis van de capaciteit van de parkeerplaats. Als er 
vanuit wordt gegaan dat iedere parkeerplaats één keer per dag wordt gebruikt is de 
verkeersgeneratie 30 motorvoertuigbewegingen per etmaal (15 heen en 15 terug). 

 

In het ergste geval, het worst case scenario, blijven alle bussen maximaal 3 uur op de 
parkeerplaats staan. Dat houdt in dat in dit scenario alle parkeerplaatsen 3 keer per dag 
worden gebruikt en er daarmee 45 bussen per dag gebruik maken van de parkeerplaats aan 
het Zuidplantsoen. Dat komt neer op 90 motorvoertuigbewegingen per etmaal (45 heen en 45 
terug). Deze extra intensiteit kan goed afgewikkeld worden op het Zuidplantsoen gezien de 
huidige intensiteiten uit het verkeersmodel op deze weg. Daarnaast is de intensiteit ook 
dusdanig laag dat verwacht mag worden dat men zonder moeite de Zuidplantsoen op en af 
kan rijden. 

 
De bussen zullen bovendien op de aansluitende kruispunten niet zorgen voor een significante 
verslechtering van de verkeersafwikkeling op deze kruispunten. 

 

Het Zuidplantsoen heeft in de huidige situatie een profiel met twee rijstroken en fietsstroken. 
De totale breedte van het Zuidplantsoen is 9 meter. Het profiel is passend bij de functie en 
het gebruik van de weg. De breedte van de inritten van het parkeerterrein zijn 6,00 meter en 
7,80 meter. 

 

De breedte van de weg, gecombineerd met de breedte van de inritten van de parkeerplaats, 
is voldoende om bussen te kunnen verwerken. 

 

Conclusie: 

Op basis van bovenstaande is te concluderen dat er verkeerskundig gezien geen knelpunten 
te verwachten zijn als gevolg van het parkeren van touringcars op het Zuidplantsoen. 

 
 
 

 

1 
http://www.delft.nl/Toeristen/Reis_en_verblijf/Bereikbaarheid/Parkeren_voor_bussen 

http://www.delft.nl/Toeristen/Reis_en_verblijf/Bereikbaarheid/Parkeren_voor_bussen


 

4.2 Bedrijven en milieuzonering 
Inleiding: 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht om in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening aan te tonen dat (toekomstige) bewoners en gebruikers een goed woon- en 
leefklimaat kan worden gegarandeerd. Daarnaast dient aangetoond te worden dat 
(bestaande) bedrijven (inrichtingen) niet in hun belangen worden geschaad. Hiertoe kan een 
bepaalde afstand tussen een milieubelastende activiteit en een milieugevoelig object 
noodzakelijk zijn. 
Om te bepalen in hoeverre er voldoende afstand is tussen bedrijven en gevoelige objecten 
kan gebruik gemaakt worden van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', versie 2009 
(hierna: VNG-publicatie). In de VNG-publicatie zijn indicatieve richtafstanden opgenomen die 
worden aanbevolen en als leidraad kunnen dienen bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Beoordeling: 

Voor de indeling in milieucategorieën is het type gebied van belang. Hierbij kan onderscheid 
gemaakt worden in een gebiedstype gemengd gebied en woongebied. 

 
Het gebiedstype gemengd gebied: 
Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast 
woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. 

 
Het gebiedstype rustig woongebied: 
Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 
functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere 
functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen is weinig verstoring door 
verkeer. 

 

 

 
De locatie is gelegen buiten het centrum. De omgeving van het Zuidplantsoen is te typeren 
als gemengd stedelijk gebied. Direct ten zuidoosten van het parkeerterrein bevindt zich een 
grote begraafplaats, maar er bevindt zich ook een universiteit, het Zuidplantsoen en horeca- 
gelegenheid in het gebied. Ondanks dat er niet sprake is van een type rustig woongebied, is 
voor de beoordeling uitgegaan van de richtwaarde voor een rustige woonwijk, die strenger 
zijn dan die voor gemengd gebied. 

 

Invloed op de omgeving: 
Voor parkeerplaatsen die specifiek zijn bedoeld voor touringcars zijn in de VNG-publicatie 
geen richtafstanden opgenomen. Uit een inventarisatie is gebleken dat de activiteiten die 
plaatsvinden op het parkeerterrein aan het Zuidplantsoen het dichtst aansluiten bij ‘Bus-, 
tram- en metrostations en -remises’ (milieucategorie 3.2, SBI (1993) 6021.1) en ‘Stalling van 
vrachtwagens (met koelinstallaties)’ (milieucategorie 3.2, SBI (1993) 6321-2). Voor deze 
soorten bedrijvigheid geldt volgens de VNG-publicatie een richtafstand van 100 meter tot 
milieugevoelige functies, waarbij geluid het maatgevende aspect is. 
Opgemerkt wordt dat milieucategorie 3.2 voor het parkeerterrein moet worden gezien als een 
bovengrens, omdat de impact van het parkeerterrein minder groot is dan die van een regulier 
busstation, dat touringcars stiller zijn dan vrachtwagens en in tegenstelling tot een remise 
terrein er geen werkzaamheden aan de touringcars worden uitgevoerd. Met het aanhouden 
van een milieucategorie 3.2 wordt uitgegaan van een ‘worst-case benadering’, waarbij 
categorie 3.2 veel meer impact heeft dan de functie in praktijk daadwerkelijk zal hebben. 

 
De afstand tot de dichtstbijzijnde bestemmingen bedraagt: 

 

1 circa 14 m ten opzichte van de TU faculteit Bouwkunde (overzijde Zuidplantsoen) 
2 circa 20 m ten opzichte van de begraafplaats Jaffa 



 

3 circa 60 m ten opzichte van het woonblok aan de Michiel De Ruyterweg 33-39 
4 circa 61 m ten opzichte van het woonblok aan het Zuidplantsoen (Oxford) 

 

 

 

 
De VNG-publicatie geeft de afstanden, waar voor geldt dat indien aan de afstanden wordt 
voldaan, nader onderzoek niet noodzakelijk is. De VNG-publicatie geeft een indicatie van aan 
te houden afstanden. Omdat op voorhand niet aan de richtafstanden tussen het 
parkeerterrein en de omliggende functies van 100 meter kan worden voldaan is nader 
akoestisch onderzoek uitgevoerd. Daarom zijn de ter plaatse van deze gebouwen optredende 
geluidsniveaus berekend en vergeleken met de richtwaarden die in de VNG-publicatie 
worden genoemd voor het gebiedstype rustige woonwijk, namelijk: 

 een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van ten hoogste 50 dB(A); 

 een maximaal geluidsniveau van ten hoogste 70 dB(A); 

 een bijdrage ten gevolge van verkeersaantrekkende werking van ten hoogste 50 

dB(A). 

 

Onderzoek: 

Naar de gevolgen van de ontwikkelingen voor het geluid op de omgeving is voor touringcars 
en middelzware motorvoertuigen onderzoek uitgevoerd. Een begraafplaats is geen 
milieugevoelig object of terrein en vormt uit het oogpunt van milieuzonering derhalve geen 
obstakel. In dit onderzoek zijn de geluidsniveaus ter plaatse van de grens van de 
begraafplaats wel inzichtelijk gemaakt, geconcludeerd wordt dat de rust op de begraafplaats 
is gegarandeerd. 

 

Resultaten: 

Door RoyalHaskoning DHV is een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege 
het plan ter plaatse van de gevels van de functies in de omgeving. Uit het onderzoek, 
opgesteld datum 29 maart 2016 en rapportnummer T&PBE5114-122-100N001F05, is 
gebleken, dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege het rijden/manoeuvreren 
op het parkeerterrein 50 dB(A) bedraagt ter plaatse van de grens van de begraafplaats. Ter 
plaatse van het onderwijsgebouw aan de overzijde van het Zuidplantsoen bedraagt het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten hoogste 48 dB(A) en ter plaatse van de 
dichtstbijzijnde woningen ten hoogste 43 dB(A). 

 
Het maximale geluidsniveau vanwege de genoemde activiteiten bedraagt 72 dB(A) ter 
plaatse van de grens van de begraafplaats en ten hoogste 68 dB(A) ter plaatse van het 
onderwijsgebouw aan de overzijde van het Zuidplantsoen en 61 dB(A) ter plaatse van de 
woningen aan het Zuidplantsoen. 
De equivalente geluidsniveaus vanwege de verkeersaantrekkende werking bedragen ten 
hoogste 50 dB(A) ter plaatse van de woningen aan het Zuidplantsoen. 

 

Conclusie: 

Met het tijdelijk toestaan van het parkeren van grote voertuigen (touringcars en middelzware 
motorvoertuigen) aan het Zuidplantsoen wordt voldaan aan de richtwaarden zoals 
opgenomen in de VNG-publicatie voor rustige woonwijk. Het plan is inpasbaar in de 



 

omgeving en voor het aspect bedrijven en milieuzonering wordt voldaan aan een goede 
ruimtelijke ordening. 

 
4.3 Geluid 
Inleiding: 

Het parkeerterrein is geen geluidgevoelige bestemming, maar wel een geluidveroorzakende 
activiteit. Daarom is ten behoeve van de tijdelijk afwijking akoestisch onderzoek uitgevoerd 
door RoyalHaskoning DHV. Het akoestisch onderzoek is als bijlage 1 bij de toelichting 
gevoegd. 

 

Onderzoek: 

Het parkeerterrein aan het Zuidplantsoen bestaat uit maximaal 15 parkeerplaatsen voor grote 
voertuigen. Onderzocht is hoe hoog de geluidniveaus (LAr, LT en LAmax) bij de 
geluidgevoelige bestemmingen (en de begraafplaats) in de directe omgeving van het 
parkeerterrein zijn. 

 

Resultaten: 

Kortheidshalve wordt verwezen naar paragraaf 4.2 en bijlage 1 van deze ruimtelijke 
onderbouwing. 

 

Conclusie: 

Het aspect geluid vormt daarmee geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan. 
 

 
4.4 Water 

Voor het voortzetten van het terrein als parkeerterrein zijn geen ruimtelijke ingrepen in welke 
zin dan ook noodzakelijk. Het watersysteem zal niet wijzigen. Ook wordt er geen verhard 
oppervlak toegevoegd. Watercompensatie of andere maatregelen zijn dan ook niet nodig. 

 

Conclusie: 
Het aspect water vormt daarmee geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan. 

 

 
4.5 Flora en fauna 
Inleiding: 
In het kader van de tijdelijke afwijking is onderzocht of de Flora- en Faunawet aan de 
uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat. Voor het plangebied is een natuurtoets 
uitgevoerd door de gemeentelijke stadsecologe. 

 

Onderzoek: 

Geïnventariseerd is welke beschermde soorten er in het plangebied voorkomen of aanwezig 
kunnen zijn en of beschermde natuurgebieden in de omgeving van het plangebied liggen. 
Ook is getoetst of de omgevingsvergunning voor het tijdelijk gebruik in strijd is met de 
natuurwetgeving. Het onderzoeksrapport is als bijlage 2 bij de toelichting gevoegd. 

 

Resultaten: 

In de natuurtoets is geconstateerd dat het projectgebied momenteel al in gebruik is als 
parkeerterrein en ook als zodanig is ingericht. Op het parkeerterrein is vrijwel geen groen 
aanwezig. De beoordeling van effecten van het toekennen van een tijdelijke 
parkeervoorziening voor grote voertuigen is beperkt tot algemene voorkomende soorten 
vogels en zoogdieren. Effecten op planten, insecten, amfibieën en vissen zijn uitgesloten. 
De begraafplaats Jaffa en de zone langs het Zuidplantsoen is aantrekkelijk voor broedvogels. 
Effecten van het parkeerterrein voor grote voertuigen heeft geen negatief effect op vogels. 
Zoogdieren die binnen het plangebied kunnen voorkomen vallen onder de tabel 1 soorten 
waarvoor de zorgplicht geldt. Het parkeerterrein is niet geschikt als foerageergebied voor 
vleermuizen. Ook fungeert het gebied of de zone langs Jaffa niet als essentiële vliegroute 
voor vleermuizen. Effecten op beschermde zoogdieren zijn dan ook uitgesloten. 



 

Conclusie: 
In het rapport wordt geconstateerd dat het voorkomen van beschermde soorten en negatieve 
effecten (verstoring) daarop zijn uitgesloten. Gelet hierop vormt de Flora- en Faunawet geen 
belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan. 

 
4.6 Bodem 

Voor het in standhouden van het parkeerterrein zijn geen bodemingrepen nodig. Een 
onderzoek naar de bodemkwaliteit is derhalve niet noodzakelijk. 

 
4.7 Luchtkwaliteit 
Inleiding: 
Wet milieubeheer 
De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in Titel 5.2 
Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer (Wm). In samenhang met Titel 5.2 zijn de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit in bijlage 2 van de Wm opgenomen. In Titel 5.2 Wm is 
bepaald dat bestuursorganen een besluit, dat gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, 
kunnen nemen wanneer: 

1. wordt voldaan aan de in bijlage 2 Wm opgenomen grenswaarden; 
2. een besluit (per saldo) niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 
3. aannemelijk is gemaakt dat een besluit 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de 

concentratie van een stof; 
4. het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL). 
 

Bij Titel 5.2 Wm horen uitvoeringsregels die zijn vastgelegd in Algemene Maatregelen van 
Bestuur (AMvB) en ministeriële regelingen. De volgende AMvB's en regelingen zijn of kunnen 
relevant zijn bij luchtkwaliteitonderzoeken: 

1. AMvB en Regeling niet in betekenende mate bijdragen; 
2. Regeling projectsaldering 2007; 
3. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; 
4. Besluit Gevoelige bestemmingen. 

 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl2007) zijn regels vastgelegd voor de wijze 
van uitvoering van luchtkwaliteitsonderzoeken. Bepaald is onder andere waar en hoe de 
luchtkwaliteit vastgesteld dient te worden. Tevens is vastgelegd dat gebruik gemaakt dient te 
worden van enkele generieke invoergegevens welke jaarlijks worden vastgesteld. Tot deze 
gegevens behoren onder andere de achtergrondconcentraties, de emissiefactoren voor het 
wegverkeer en de meteorologie. 

 

Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) 
In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (NIBM) is vastgelegd 
wanneer een project/plan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een 
bepaalde stof. Een plan/project draagt niet in betekenende mate bij als de toename van de 
concentraties in de buitenlucht van zowel NO2 als PM10 niet meer bedraagt dan 3% van de 
jaargemiddelde grenswaarde voor die stoffen. Dit komt voor beide stoffen overeen met een 
maximale toename van de concentraties met 1,2 µg/m3. Projecten die niet in betekenende 
mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit hoeven niet getoetst te worden 
aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Wel moet worden aangetoond dat als gevolg 
van het project de jaargemiddelde concentraties PM10 en NO2 niet met meer dan 1,2 µg/m3 
toenemen. 

 

Onderzoek: 

In het kader van de omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing voor het tijdelijk 
afwijken van grote voertuigen aan het parkeerterrein aan het Zuidplantsoen is een onderzoek 
uitgevoerd naar de concentraties luchtverontreinigende stoffen (zie bijlage 3 bij de toelichting 
van de ruimtelijke onderbouwing). De concentraties zijn berekend op alle NSL-rekenpunten 
langs de ontsluitingswegen en op de toegevoegde rekenpunten voor het zichtjaar 2015. De 
berekende concentraties zijn opgenomen in tabel: 



 

 

 

 

Resultaten: 

Tabel 1 laat zien dat er in de plansituatie geen overschrijdingen plaatsvinden van de 
geldende grenswaarden voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer. De hoogste 
concentraties doen zich in de autonome- en plansituatie voor langs de ontsluitingsweg via de 
A13, bij oprit naar de A13. Nabij het parkeerterrein liggen de berekende jaargemiddelde NO2- 
concentraties rond 32 μg/m³. De jaargemiddelde PM10-concentraties liggen nabij het 
parkeerterrein rond 23 μg/m³. De jaargemiddelde PM2,5-concentraties bedragen 14,6 μg/m³. 
Onder invloed van het schoner worden van het wegverkeer en dalende 
achtergrondconcentraties zullen de jaargemiddelde concentraties in de toekomst afnemen. 

 

Conclusie 

Het parkeerterrein leidt niet tot overschrijdingen van de grenswaarden uit de Wet 
milieubeheer. Het plan voldoet hiermee op grond van art. 5.16 lid 1 sub a aan de 
luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. Op het gebied van luchtkwaliteit zijn daarom 
geen belemmeringen om het tijdelijk (maximaal 2 jaar) als parkeerterrein te gebruiken. 

 

 
4.8 Stikstofdepositie 

De parkeerplaats voor Touringcars biedt ruimte aan maximaal 15 voertuigen. De verwachting 
is dat deze 15 parkeerplaatsen zeker niet de 90 zware voertuigbewegingen zal overschrijden 
(drie maal compleet gebruik per dag). De ontsluiting van deze 90 zware voertuigbewegingen 
is met betrekking tot de omliggende Natura 2000-gebieden de worst-case ontsluiting naar het 
westen en uiteindelijk via de A4. Zelfs bij deze ontsluiting is de afstand tot het dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied (Solleveld & Kapittelduinen) groter dan 5 kilometer. Daarmee is enig 
effect op omliggende Natura 2000-gebieden van deze activiteit op voorhand uit te sluiten. 

 

Conclusie: 

Ten aanzien van stikstofdepositie zijn geen knelpunten te verwachten. 

 
4.9 Externe Veiligheid 

Het plangebied betreft een parkeerterrein. Een parkeerterrein is geen (beperkt) kwetsbaar 
object. Ook neemt het groepsrisico voor de omgeving niet toe. 

 

Conclusie: 

Ten aanzien van externe veiligheid zijn voor het plan geen knelpunten te verwachten. 

 
4.10 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Inleiding: 

Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Daarmee is uitvoering 
gegeven aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 15 oktober 2009 
(Commissie tegen Nederland, zaak C-255/08). Door deze wijziging zijn de drempelwaarden in 
onderdeel D van de bijlage bij het Besluit mer indicatief geworden. Bij activiteiten die op lijst D 
genoemd worden maar onder de drempelwaarde blijven is er een nieuwe verplichting: de 
'vormvrije m.e.r.-beoordeling' of 'vergewissingsplicht'. Het feit dat de activiteit onder de 
drempelwaarde blijft is een indicatie dat er waarschijnlijk geen aanzienlijke nadelige gevolgen 
voor het milieu zijn. Of dat daadwerkelijk zo is, moet in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening worden onderzocht. 



 

Beoordeling: 
De vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden: 
a. belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) 
noodzakelijk; 
b. belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.- 
beoordelingsprocedure worden doorlopen of er kan direct worden gekozen een volledige 
m.e.r.-procedure te doorlopen. 
Als belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu niet kunnen worden uitgesloten bestaat het 
resultaat van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling uit het volgen van een plan-m.e.r.-procedure. 
Als belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu wel kunnen worden uitgesloten moet die 
conclusie door het bevoegd gezag worden opgenomen in de toelichting bij de ruimtelijke 
onderbouwing voor de omgevingsvergunning. 

 

Onderzoek: 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing 
is uitgevoerd door RoyalHaskoning DHV. De beoordeling (‘Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
parkeerplaats touringcars Zuidplantsoen, Delft, 21 maart 2016, kenmerk T&P 
BE4556N001D01) is als bijlage 4 bij de toelichting gevoegd. 

 

Conclusie: 

Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden 
ten aanzien van de kenmerken en locatie van het plan die zouden kunnen leiden tot 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu (hinder, bodem, water, ecologie, archeologie, 
cultuurhistorie en landschap), ter plaatse. Geconcludeerd wordt dat er geen noodzaak is tot 
het opstellen van een MER of een m.e.r.-beoordeling voor onderhavige ontwikkeling. 

 
4.11 Kabels en leidingen 

Binnen het plangebied liggen geen planologisch relevante kabels en leidingen. Er is een 
zogenoemde klic-melding gedaan. Hieruit blijkt dat onder het Zuidplantsoen en ten zuiden 
van het parkeerterrein persleidingen aanwezig zijn. Voor het tijdelijk toestaan worden geen 
ruimtelijke ingrepen gedaan, voor het aspect kabels en leidingen zijn dan ook geen 
knelpunten te verwachten. 

 
4.12 Archeologie 

Voor het voortzetten van het gebruik van de gronden als parkeerplaats hoeven geen 
bodemingrepen plaats te vinden. Mogelijke archeologische waarden komen met het tijdelijk 
toestaan van parkeren voor grote voertuigen niet in het geding. Er is enkel sprake van het 
voorzetten van feitelijk gebruik. 



 

 

5. Maatschappelijke en financiële uitvoerbaarheid 
 

5.1 Inspraak en overleg 
5.1.1 Planproces 

Om het parkeren van touringcars te weren uit het centrum van Delft, is een uitgebreid traject 
opgestart waarin de gemeente in overleg is getreden met diverse stakeholders, inwoners en 
andere belanghebbende. Het resultaat van deze overleggen en bijeenkomsten is dat het 
College van B&W tot in ieder geval de monitoring in het voorjaar van 2017 het parkeerterrein 
aan het Zuidplantsoen voor het parkeren van grote voertuigen wil gebruiken. In deze termijn 
is ook de proceduretijd betrokken voor een eventuele ruimtelijke procedure, indien een 
ruimtelijke procedure naar aanleiding van de resultaten van de monitoring noodzakelijk blijkt 
te zijn. Daarom wordt een tijdelijke afwijking van het geldende bestemmingsplan verleend 
voor maximaal 2 jaar. 

 

5.1.2 Procedure 

Bij de voorbereiding van een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning op grond 
van op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 2° van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (hierna: Wabo) is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. 
Tegen een omgevingsvergunning kan door belanghebbenden bezwaar en in twee instanties 
beroep worden ingesteld, eerst bij de Rechtbank en in hoger beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 
5.2 Financiële uitvoerbaarheid 

Voor onderhavig plan zijn geen andere kosten gemaakt dat de kosten voor het opstellen van 
deze onderbouwing. Deze kosten worden uit gemeentelijke gelden bekostigd en is voldoende 
dekking voor. Er hoeven ook geen kosten gemaakt te worden voor het realiseren van het 
parkeerterrein aangezien het terrein feitelijk al in gebruik is als parkeerterrein. Het is niet 
noodzakelijk een exploitatieplan of een anterieure overeenkomst vast te stellen danwel af te 
sluiten, omdat het kostenverhaal anderszins is geregeld. 

 

Gelet op bovenstaande wordt geconcludeerd dat het project economisch uitvoerbaar is. 


