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Hoogedelachtbaar college, 

Met dit schrijven stellen wij beroep in tegen de boven aangehaalde besluiten. Het gaat om het besluit 
van de gemeenteraad van Delft van 18 oktober 2022 tot vaststelling van het gewijzigde 
bestemmingsplan ‘Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven)’ (hierna: het bestemmingsplan 
of kortweg het plan) en het gewijzigde milieueffectrapport (MER) Schieoevers Noord (hierna: het 
MER). 

Bijgaand treft u een afschrift van de kennisgeving van dit besluit (bijlage 01). 

Het beroep wordt ingesteld mede namens Buurtvereniging Delftzicht. 

Buurtvereniging Delftzicht 
Conradlaan 33   
2627 BT Delft  

Ons correspondentieadres is Belangenvereniging TU Noord, Maerten Trompstraat 19, 2628 RB Delft. 
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Waarom dit beroep? 
 

 
1. Wij onderschrijven de noodzaak van transformatie van het bedrijvengebied Schieoevers Noord 

tot een gebied voor wonen en werken. Delft heeft een belangrijke opgave om te voorzien in 
huisvesting voor bestaande en toekomstige bewoners. Een goede menging met bedrijvigheid 
kan bijdragen aan een levendige en afwisselende woon- en werkomgeving. 

 
2. Delft heeft de ambitie om de komende jaren te groeien met 15.000 woningen waarvan het 

grootste deel in de wijk Wippolder. Nu staan er in de Wippolder zo’n 7.000 woningen en dat 
moeten er bijna twee keer zo veel worden. Wij hebben bezwaar tegen de omvang van deze 
voorgenomen groei. Het besluit zet de weg open naar een sterke verdichting in het plangebied 
met uiteindelijk tot circa 6.500 woningen deels in hoogbouw met alle nadelige gevolgen voor 
de directe woon- en leefomgeving en door de verkeersaantrekkende werking ook op 
omringende buurten. 
 

3. Op verschillende momenten is door de gemeente Delft de gelegenheid geboden inbreng te 
leveren in de planontwikkeling voor Schieoevers Noord. Wij waarderen deze aanpak. Onze 
inbreng is echter onvoldoende verwerkt in het nu voorliggende plan. 

 
4. Zoals wij ook in onze zienswijzen hebben aangegeven hebben wij bezwaar tegen het 

ontbreken van een milieueffectbeoordeling voor ruimere normen voor met name geluid. 
Omdat het bestemmingsplan Schieoevers Noord onderdeel uitmaakt van een grotere 
ontwikkeling die onderbouwd wordt met het MER zijn gebreken in de totstandkoming en 
inhoud van het MER Schieoevers Noord op te vatten als gebreken in de onderbouwing van het 
bestemmingsplan. 

 
5. Door het gefaseerd ontwikkelen worden vooraf onvoldoende maatregelen getroffen om de 

sluipenderwijs optredende ernstige verkeersgevolgen het hoofd te bieden. Een besluit dat tot 
een dergelijke toename van verkeer leidt, dient vergezeld te gaan van concreet 
voorgeschreven maatregelen die de gevolgen tot een aanvaardbaar niveau beperken. 

 
6. Door de zeer grote hoeveelheid informatie met aanvullingen, actualisaties en 

verbijzonderingen is een onoverzichtelijk en onduidelijk geheel ontstaan. 
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Ontvankelijkheid 
 
 
Door de Belangenvereniging TU Noord is samen met de Buurtvereniging Delftzicht tijdig een zienswijze 
(bijlage 02) ingediend op 12 april 20221.  
 
De statuten van de Belangenvereniging TU noord gaan hierbij als bijlage 03.  
 
De statuten van de Buurtvereniging Delftzicht gaan hierbij als bijlage 04. 
 
 
De belangen van beide verenigingen richten zich met name op de kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving voor huidige en toekomstige bewoners in en om het plangebied. Hieronder zijn 
begrepen de gevolgen van hoogbouw zoals schaduwwerking en windhinder, het in mindere mate 
realiseren van groen en water dan wenselijk is, de toenemende milieudruk ten gevolge van 
verkeerslawaai, uitstoot van motorvoertuigen en de onwenselijke combinatie van bestaande 
geluidbronnen (drukke verkeerswegen, spoorwegen, industrie) met (te) dicht hierop gebouwde 
woningen met hun woonomgeving. De gevolgen van de sterke verkeerstoename doen zich in ruime 
mate ook buiten het directe plangebied voor. 
 
Op de websites van beide verenigingen wordt een groot aantal activiteiten genoemd gericht op het 
behouden dan wel verbeteren van de kwaliteit van de omgeving. 
 
Belangenvereniging TU Noord https://www.tunoord.nl  
 
Buurtvereniging Delftzicht https://delftzicht.nl  
  

 
1 20-04-2022 Zienswijze op plan voor Schieoevers Noord | Buurtvereniging Delftzicht 

https://www.tunoord.nl/
https://delftzicht.nl/
https://delftzicht.nl/de-vereniging/zienswijze-op-plan-voor-schieoevers-noord
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Het MER is dusdanig gewijzigd dat geen sprake meer is van een geactualiseerd MER maar van een 
nieuw MER. De Commissie voor de m.e.r. heeft geen advies uitgebracht over het eerste ruimtelijke 
besluit waar het nieuwe MER betrekking op heeft. 
 

1. Op 24 maart 2021 is door uw Afdeling geoordeeld (ECLI 201907163/1/R3) dat het MER 
Schieoevers Noord niet aan de orde kon komen bij het beroep inzake het bestemmingsplan 
Tiny houses. Het MER is niet inhoudelijk beoordeeld door uw Afdeling. Het bestemmingsplan 
Tiny houses betrof niet het eerste ruimtelijke besluit waarbij het MER Schieoevers Noord aan 
de orde kon worden gesteld. In de genoemde uitspraak is deze overweging als volgt verwoord. 

 
4.7.    Gelet op het voorgaande komt de Afdeling tot de conclusie dat de raad zich ten onrechte 
op het standpunt heeft gesteld dat het voorliggende plan moet worden aangemerkt als het 
eerste ruimtelijke besluit dat voorziet in een deel van de m.e.r-plichtige activiteit. Nu verder 
geen sprake is van een m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteit, kan het MER als zodanig en 
hetgeen hieromtrent in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer is bepaald niet aan de orde 
komen in de onderhavige procedure. 

 
2. Het oude MER is op 25 januari 2019 voorlopig en op 16 mei 2019 aanvullend getoetst door de 

Commissie voor de m.e.r., echter slechts in de context van het bestemmingsplan Tiny houses. 
Nu dit verband ontoelaatbaar is geacht door uw Afdeling is daarmee de grondslag vervallen 
waarop het MER is beoordeeld door de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna: 
Commissie m.e.r.).  Het in 2018 niet ter inzage gelegde (en inmiddels sterk gewijzigde) 
Ontwikkelplan Schieoevers Noord is weliswaar betrokken door de Commissie m.e.r., maar dit 
betreft geen besluit waar het MER op ziet. Het beleidsplan voor Schieoevers Noord bevatte in 
2019 slechts een fractie van de informatie die beschikbaar was bij vaststelling van het eerste 
ruimtelijke besluit waarvoor het MER gebruikt is, te weten het bestemmingsplan Schieoevers 
Noord 2022. 
 

3. Het nieuwe MER is gebaseerd op tientallen nieuwe onderzoeken en nieuwe uitgangspunten. 
Ook de conclusies zijn vergaand verschillend van het eerdere MER uit 2018. In het nieuwe MER 
Schieoevers Noord is bijvoorbeeld op het onderdeel ‘omgaan met bestaande bedrijven’ een 
geheel nieuw beleidsalternatief geïntroduceerd en een ander (het nieuwe) alternatief 
gekozen. Voor het MER is een geheel nieuw verkeersonderzoek uitgevoerd. Omdat de 
hoogbouw een geheel nieuw beeld zal genereren is voor de milieueffectbeoordeling een 
hoogbouweffectrapportage opgesteld. Ook is een ‘Kader natuurinclusief bouwen en 
ontwikkelen’ nieuw betrokken bij de milieueffectbeoordeling, is een Monitoringplan opgesteld 
en zijn Botsproeven uitgevoerd. In het MER zelf (bij 1.2.1. en 1.2.3, blz. 7-8) staat  

 
“Nieuwe m.e.r. “ en “Doel van dit nieuwe m.e.r.” 

 
4. Hiermee is aannemelijk gemaakt dat ten tijde van het nemen van het bestreden besluit sprake 

was van aanmerkelijke wijziging van de omstandigheden ten opzichte van de omstandigheden 
waarvan bij het maken van het MER is uitgegaan. Alleen al het feit dat sprake is van een 
concreet voornemen voor grootschalige nieuwbouw, waarbij ten tijde van het opstellen van 
het MER (2019) slechts sprake was van tiny houses (kleine, tijdelijke, verplaatsbare en reeds 
vergunde woningen), maakt dat sprake is van substantiële wijzigingen. 
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5. Nu sprake is van een geheel nieuw MER, had dit ter toetsing voorgelegd moeten worden aan 
de Commissie m.e.r. De Commissie heeft zich immers geen oordeel kunnen vormen in 20192 
over het relevante bestemmingsplan (zijnde het eerste ruimtelijke besluit voor de mer-
plichtige activiteit ontwikkeling van Schieoevers Noord) namelijk Schieoevers Noord (2022). De 
Commissie voor de m.e.r. schrijft in het Toetsingsadvies (2019) het volgende. 

 
Voor de transformatie heeft de gemeente een (concept)-ontwikkelplan en een bijbehorend 
milieueffectrapport (MER) op laten stellen. […] Het ontwikkelplan voor Schieoevers Noord is 
nog zeer globaal. Duidelijk is dat werken en wonen gemengd worden. Het MER is gebruikt om 
een spelregelkader te maken voor het ontwikkelplan. Dit kader biedt de randvoorwaarden en 
overige spelregels voor alle toekomstige ontwikkelingen op Schieoevers Noord in de komende 
decennia. […] Besluiten waarvoor dit milieueffectrapport is opgesteld: Ontwikkelplan 
Schieoevers Noord en bestemmingsplan Tiny Houses Vulcanusweg. 
 
Uit het aangevulde MER blijkt dat op de Schieoevers Noord na transformatie een relatief lage 
milieugezondheidskwaliteit te verwachten is vanwege de hoge belasting met geluid […] 
 

6. Uit het eerdere beroep inzake het bestemmingsplan Tiny houses is duidelijk geworden dat het 
Ontwikkelplan Schieoevers Noord niet dient te worden aangemerkt als mer-plichtige activiteit. 
Het Ontwikkelplan is niet ter inzage gelegd3 en er konden ook geen zienswijzen ingediend 
worden op het Ontwikkelplan. Verweerder merkt bij het beroep inzake het bestemmingsplan 
Tiny houses op “Het eerste ruimtelijk besluit, waar ook het MER aan is gekoppeld, is het 
bestreden besluit.” 
 

7. De mer-plichtige activiteit waar sprake van is bij de ontwikkeling van Schieoevers Noord is 
geen onderwerp geweest van advisering door de Commissie m.e.r. De commissie m.e.r. heeft 
op grond van artikel 2.17 van de Wet milieubeheer tot taak het bevoegd gezag van advies te 
dienen met betrekking tot milieueffectrapporten. Het milieueffectrapport voor een besluit-
MER heeft betrekking op het eerste ruimtelijke besluit. 
 
Dit gebrek wringt temeer nu ook de beleidsbasis voor de voorgenomen bouwplannen, de 
Omgevingsvisie Delft 2040 in strijd met de verplichting hiervoor, niet getoetst is door de 
Commissie m.e.r. De raad heeft zich zodoende bij de beoordeling van het bestemmingsplan 
niet kunnen baseren op de noodzakelijke adviezen van de Commissie m.e.r.4 

 
8. Het MER (onderzoek stikstofdepositie) baseert de aanvaardbaarheid van het plan onder 

andere op een onvolledige beoordeling van effecten voor beschermde natuurgebieden. Er 
staat het volgende. 

 
Bij het beoordelen van mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden mogen, sinds 1 juli 
2021, eventuele gevolgen door activiteiten van de bouwsector buiten beschouwing worden 
gelaten (vrijstelling realisatiefase). In het onderhavige onderzoek wordt daarom uitsluitend de 
gebruiksfase onderzocht. 

 

 
2 https://www.commissiemer.nl/adviezen/3283  
3 Zie Tiny Houses: Toelichting (ruimtelijkeplannen.nl) 
4 Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer 27-05-2021 Gemeente Delft (raadsinformatie.nl) 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3283
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0066-2001/t_NL.IMRO.0503.BP0066-2001.html
https://delft.raadsinformatie.nl/vergadering/758453#ai_6032013
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9. Niet alleen zijn gevolgen van bouwwerkzaamheden buiten beschouwing gebleven, ook aan de 
voorafgaande sloopwerken5 wordt in het MER geen aandacht besteed (met uitzondering van 
de effecten op beschermde soorten). 

 
10. Daarmee is het MER onvolledig en heeft, zeker in samenhang met een ontbrekend advies van 

de Commissie m.e.r., een onjuiste dan wel onvolledige beoordeling plaats gevonden van de 
aanvaardbaarheid van het plan.  

 
 
 
Er heeft geen milieueffectbeoordeling plaats gevonden van projectspecifieke hogere normen voor 
geluid en externe veiligheid. 
 

1. Het bestemmingsplan loopt vooruit op de Omgevingswet. De Omgevingswet is ten tijde van 
vaststelling van het plan niet van kracht en zal ook mogelijk ten tijde van de uitspraak van uw 
Afdeling nog niet van kracht zijn. Zo lezen we (Nota geluidskader Schieoevers Noord) het 
volgende. 

 
Voor de uitwerking van het geluidskader in het bestemmingsplan c.q. de beleidsregels is van 
belang om te weten dat de gemeente Delft voor het gehele plangebied gebruik mag maken van 
nieuwe instrumenten en regels van de Omgevingswet. Hiervoor is Schieoevers Noord in de 16e 
tranche van de Crisis- en herstelwet aangewezen als ontwikkelingsgebied. Ook is het mogelijk  
om voor het gebied bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte (Omgevingsplan) op te 
stellen. 
 
Er moet afgeweken worden van de normen onder de Wet geluidhinder, maar na 
inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt aan de dan geldende geluidsnormen voldaan.  

 
En (Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai) 

 
Omdat binnen het bestemmingsplan gebruik wordt gemaakt van de verbrede 
reikwijdte uit de Crisis- en herstelwet worden de geluidbelastingen getoetst aan de 
grenswaarde voor provinciale wegen onder de Omgevingswet. 

 
En (Actualisatie MER blz. 54) 

  
“Toepassen van een gebiedsgericht geluidbeleid”. Het alternatief bestaat uit […] Het deels 
afwijken van het vigerende gemeentelijke geluidbeleid, indien een voldoende basiskwaliteit 
van de leefomgeving kan worden gegarandeerd; en  Het toepassen van innovatieve wetgeving, 
zoals de Stad en milieubenadering en de mogelijkheid om 10 jaar af te wijken van normen 
onder de Crisis- en herstelwet. 

 

 
5 Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 
2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. 
Bijlage IV informatie bedoeld in artikel 5, lid 1 (informatie voor het milieueffectbeoordelingsrapport) bevat een 
beschrijving van het project, met in het bijzonder een beschrijving van de fysieke kenmerken van het gehele 
project, indien relevant met inbegrip van de vereiste sloopwerken, en een beschrijving van de waarschijnlijk 
aanzienlijke milieueffecten van het project ten gevolge van, onder meer: de bouw en het bestaan van het 
project, met inbegrip van, voor zover relevant, sloopwerken. 
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Het plan bevat echter geen waarborgen dat de effecten daadwerkelijk tijdelijk zijn in het geval 
de Omgevingswet niet van kracht zal worden. Op grond van artikel 2.3, zevende lid, van de 
Chw zal de gemeente moeten borgen dat na tien jaar weer aan de normen wordt voldaan. In 
het besluit Hogere Waarden Geluid staat “Daarmee wordt over 10 jaar voldaan aan de dan 
geldende wettelijke normen.” Een voorziening waarmee de tijdelijkheid wordt geborgd 
ontbreekt echter. 

2. In het plan zijn soepeler normen opgenomen voor studentenwoningen. Niet duidelijk is
waarom voor studenten(huisvesting) afwijkende, ruimere normen van toepassing zijn6. Wij zijn
van mening dat voor studentenhuisvesting aan dezelfde normen voor met name
geluidbelasting moet worden voldaan.

3. In het plan (verbeelding, planregels) is niet duidelijk waar studentenhuisvesting komt en hoe
geborgd wordt dat geen andere bewoners dan studenten zullen worden gehuisvest. Ook is de
vraag in hoeverre van sommige toekomstige bewoners verlangd kan worden dat zij maar
genoegen moeten nemen met een slechte, althans mindere omgevingskwaliteit7.

4. Het plan voor Schieoevers Noord maakt deel uit van de Crisis – en herstelwet (Besluit van 20
november 2018 tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
(Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet zestiende tranche), stb-2018-438). In de Toelichting
hierover staat het volgende.

Daarnaast worden het gebied Broekgraaf in de gemeente Leerdam en het gebied Schieoevers 
in de gemeente Delft toegevoegd aan het experiment met het bestemmingsplan verbrede 
reikwijdte en het experiment met de ontwikkelingsgebieden omdat op voorhand duidelijk is 
dat beide instrumenten noodzakelijk zijn om de ontwikkelingen te realiseren. 

Voor de ontwikkeling van Schieoevers Noord is het van belang om tijdelijk af te kunnen wijken 
van de Wet geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer. In het gebied zijn 
mogelijkheden om door middel van de afschermende werking van bebouwing ruimte te geven 
aan geluidsgevoelige functies. Onder het regime van de Wet geluidhinder en het 
Activiteitenbesluit milieubeheer moeten bestaande grenswaarden in acht worden genomen. 
Dit zou een organische ontwikkeling in de praktijk erg lastig maken omdat op voorhand niet 
duidelijk is in welke volgorde en op welke wijze de ontwikkeling plaats zal vinden. Door gebruik 
te maken van het experiment voor de ontwikkelingsgebieden kan voor een maximale termijn 
van tien jaar van deze grenswaarden worden afgeweken.  

5. Bij de te hoge geluidbelastingen die zich in het plan kunnen voordoen zouden deze
ontwikkelingen op grond van de Wet geluidhinder niet aanvaardbaar zijn. Door toepassing van
de Crisis- en herstelwet wordt echter aangenomen dat de verruimde normen wél tot een
aanvaardbaar geluidklimaat kunnen leiden.

6. Er heeft echter geen strategische milieueffectbeoordeling plaats gevonden op (het
Uitvoeringsbesluit van)  de Crisis- en herstelwet (Ub Chw). Nu het gebied is opgenomen in de
16e tranche Ub Chw en specifiek voor dit gebied afwijkend hogere geluidnormen gelden, is
sprake van project- en gebiedsspecifiek afwijkende regelgeving met hogere geluidnormen.

6 Zie ook ABRvS, 19-08-2020, nr. 201803188/2/R3 
7 Zie ook artikel Bewonersacceptatie van milieuhinder is geen vrijbrief voor lawaai en stank Bewonersacceptatie 
van milieuhinder is geen vrijbrief voor lawaai en stank – Gebiedsontwikkeling.nu 

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/bewonersacceptatie-van-milieuhinder-is-geen-vrijbrief-voor-lawaai-en-stank/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/bewonersacceptatie-van-milieuhinder-is-geen-vrijbrief-voor-lawaai-en-stank/
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7. Zoals het EU Hof in ondermeer de arresten D’Oultremont en Nevele8 heeft toegelicht dient 
bepaalde regelgeving om een specifieke ontwikkeling in een gebied mogelijk te maken te 
worden onderworpen aan een strategische milieueffectbeoordeling overeenkomstig Richtlijn 
2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde 
plannen en programma's (SMB-richtlijn). In dit geval is sprake van een specifiek en geografisch 
begrensd stadsontwikkelingsproject.   
 
Richtlijn 2011/92/EU BIJLAGE II 10. b) noemt expliciet Stadsontwikkelingsprojecten, met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen, waar in het gebied Schieoevers 
Noord sprake van is.  

 
8. Ook het MER Schieoevers Noord bevat geen beschouwing van de meer nadelige effecten van 

de projectspecifieke geluidnormen ten opzichte van het reguliere wettelijk kader op het 
niveau van een strategische milieueffectbeoordeling. 

 
9. Het besluit is door toepassing van de Crisis- en herstelwet, 16e tranche, onzorgvuldig tot stand 

gekomen nu geen strategische milieueffectbeoordeling heeft plaats gevonden van onder 
andere de verruimde geluidnormen. 

 
10. Ook de normen in het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen 

milieubeheer) zijn geen onderwerp geweest van een strategische milieueffectbeoordeling. 
Deze regels betreffen een toegelaten milieueffect op gebieden en zijn van toepassing op mer-
plichtige of mer-beoordelingsplichtige projecten. De regels zijn kaderstellend voor ruimtelijke 
plannen of omgevingsvergunningen. De manier waarop dit kaderstellende karakter vorm 
wordt gegeven heeft betrekking op effectgerichte eisen, niet op locatieonafhankelijke 
brongerichte eisen. De regels betreffen geen een-op-een-implementatie van EU-richtlijnen. 
Voor dergelijke regels dient een milieueffectbeoordeling te worden gemaakt. In een MER voor 
een dergelijk plan of programma moeten in ieder geval redelijke alternatieven worden 
beschreven. Een MER dat uitsluitend zou zien op een herbevestiging van de huidige reeds 
vastgestelde regels zonder alternatieven te benoemen, is dus niet in overeenstemming met de 
eisen op grond van de SMB-richtlijn. 
 
Het gesloten systeem in de Wet milieubeheer en Besluit m.e.r. voor plan-mer-plicht voldoet 
niet aan de eisen van de SMB-richtlijn (zie onder andere een reeks uitspraken van het EU Hof 
Environmental Assessment of Projects and Plans and Programmes,  Rulings of the Court of 
Justice of the European Union9 en Arrest van 7.6.2018 – Zaak C-160/17 Thybaut E.A. r.o. 40, 
waar het volgende staat. 

 
Ten slotte moeten, gelet op het doel van de SMB-richtlijn, dat erin bestaat een hoog niveau van 
milieubescherming te waarborgen, de bepalingen die de werkingssfeer van die richtlijn 
afbakenen, en met name de bepalingen waarin de door deze richtlijn bedoelde besluiten zijn 
gedefinieerd, ruim worden uitgelegd (arrest van 27 oktober 2016, D’Oultremont e.a., C-290/15, 
EU:C:2016:816, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

 
8 het arrest van het Hof van Justitie van 25 juni 2020, C-24/19, ECLI:EU:C:2020:503 (het Nevele-arrest) en 
hieropvolgend de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juni 2021, 
ECLI:NL:RVS:2021:1395 https://www.raadvanstate.nl/@125875/202003882-1-r3/ 
9 https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/01/mer-jurisprudentie-hof-van-justitie-vd-europese-
unie-2010.pdf   

https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/01/mer-jurisprudentie-hof-van-justitie-vd-europese-unie-2010.pdf
https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/01/mer-jurisprudentie-hof-van-justitie-vd-europese-unie-2010.pdf
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Het plangebied in het MER is onvolledig: woningbouwplannen Zuideinde, Abtswoudseweg 
ontbreken. 
 

1. In het MER staat (blz. 59 en Actualisatie MER blz. 29) “Een andere geplande ontwikkeling is op 
de hoek van het Zuideinde met de Abtswoudseweg. Dit betreft een woningbouwproject met 
zowel koop- als huurwoningen. Dit project bestaat uit 121 appartementen in vier 
woongebouwen.”10 

 
2. Het plangebied zoals aangegeven in het MER is daarmee onvolledig omdat concrete 

woningbouwplannen in het bestemmingsplangebied Schieoevers Noord 2013 buiten 
beschouwing zijn gelaten. Het gevolg hiervan is dat de Spelregels en ruimtelijke criteria voor 
de planvorming in het MER-plangebied niet worden toegepast op deze bouwplannen. De 
bouwplannen onttrekken zich aan een ruimtelijk kader dat voor een aaneengesloten stedelijk 
ontwikkelingsproject is gedefinieerd. De effecten zijn onvoldoende, althans onvoldoende 
integraal, onderwerp geweest van effectbeoordeling. Bijvoorbeeld ten aanzien van 
bouwhoogten en een integrale benadering van groen en water worden deze plandelen 
uitgezonderd van de eisen die gesteld zijn voor de ruimtelijke planvorming in het aansluitende 
gebied. Ook de verkeerseffecten op omliggende buurten zijn niet integraal beoordeeld, 

 
Navolgend lichten wij toe waarom wij van mening zijn dat het plangebied onvolledig en onjuist 
bepaald is. 

 
3. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het MER Schieoevers Noord wordt als 

volgt toegelicht wat het plangebied is.  
 

Het grootste deel van het plangebied valt binnen het bestemmingsplan Schieoevers Noord 
(vastgesteld door de raad van gemeente Delft op 28 maart 2013) met als doelstelling dat 
huidige woon- en bedrijfsfuncties conserverend zijn bestemd. Het overige deel van het 
plangebied valt binnen het bestemmingsplan Voorhof (vastgesteld door de raad van gemeente 
Delft op 4 november 2014). 
 
Bekende beoogde ontwikkelingen in Schieoevers Noord 
Zoals beschreven in paragraaf 1.4 is in het plangebied op dit moment sprake van vier 
ontwikkelingen die binnen afzienbare tijd starten met de ruimtelijke procedure; de realisatie 
van tiny houses aan de Vulcanusweg, de ontwikkeling van Delfts Schiekwartier/Nieuwe Haven, 
de herontwikkeling van Schiehallen en de ontwikkeling van stationsgebied Delft Zuid. In het 
gebied worden ook diverse andere ontwikkelingen voorbereid. Deze ontwikkelingen worden 
als potentiële maatregelen meegenomen in het MER, maar zullen naar verwachting in alle 
scenario’s plaats gaan vinden. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:  
 

- De aanleg van de Gelatinebrug voor langzaam verkeer; 
- Ontwikkelingen aan de Tanthofdreef; 
- Aanpassing van Station Delft Zuid en ontwikkeling van een volwaardig 
stationsgebied; 
- Herontwikkeling van de strook langs de Vulcanusweg. 

 
10 Het Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde heeft 
vanaf 17 augustus 2021 tot en met 27 september 2021 ter inzage gelegen, zie bekendmaking 
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde 
(coördinatieregeling) bekijken, Delft (officielebekendmakingen.nl); vaststelling is voorzien in 2023. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-239788.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-239788.pdf
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Voor de overige delen in Schieoevers Noord zijn nog geen ontwikkelingen binnen 
afzienbare tijd beoogd. In het MER wordt per scenario rekening gehouden met een 
vulling van deze gebieden met bedrijvigheid, woningen en voorzieningen. 
 
Raakvlakprojecten 
Naast de ontwikkelingen in Schieoevers Noord (onderdeel van het voornemen) zijn er 
ruimtelijke plannen en projecten in de nabije omgeving die mogelijk invloed kunnen 
uitoefenen op de voorgenomen activiteiten die in het MER worden onderzocht. In het 
MER wordt de mogelijke wederzijdse beïnvloeding en/of cumulatie van deze plannen 
en projecten betrokken. In figuur 4.2 is de ligging van de raakvlakprojecten 
weergegeven. In de volgende passages zijn deze raakvlakprojecten beschreven.  
 
Woningbouw aan de Abtswoudseweg  
In het gebied ten noorden van Schieoevers Noord zijn percelen aan de 
Abtswoudseweg in ontwikkeling. Naast de opwaardering van de Abtswoudseweg als 
fietsroute zijn er enkele woningbouwontwikkelingen gepland. De geplande 
woningbouw is gesitueerd aan de Abtswoudseweg op gronden waar voorheen 
bedrijfsmatige bestemmingen aanwezig waren.  Het betreft o.a. een ontwikkeling van 
7 grondgebonden woningen. Een andere geplande  ontwikkeling is op de hoek van het 
Zuideinde met de Abtswoudseweg. Het betreft een woningbouwproject met zowel 
koop- als huurwoningen. Dit project bestaat uit 80 tot 100 appartementen in de vorm 
van drie woongebouwen. 

 
4. Ten tijde van de terinzagelegging van de ontwerp NRD - van 25 januari 2018 tot en met 7 

maart 2019 –  waren de voorgenomen ontwikkelingen aan de Abtswoudseweg en het 
Zuideinde niet aaneensluitend met het verdere plangebied en leek sprake van een 
ontwikkeling vooruitlopend op die van het bestemmingsplan Tiny houses.  
 

5. Bij de vaststelling van de definitieve NRD echter is het plangebied in noordelijke richting op 
initiatief van het college van burgemeester en wethouders uitgebreid waarmee de 
woningbouwontwikkelingen in het gebied Abtswoudseweg en Zuideinde wel direct 
aaneensluitend werden.  

 
6. Eerst op 20 april 2018 heeft de gemeente Delft met een brief bewoners geïnformeerd over de 

planvorming Abtswoudseweg – Zuideinde, de eerste informatieavond was 1 oktober 201811. 
 

7. Ook is pas later duidelijk geworden dat de planvorming voor het plan Zuideinde voorzien werd 
na vaststelling van het bestemmingsplan Tiny houses. Zodoende is pas bij de terinzagelegging 
van het ontwerpbestemmingsplan Tiny houses met het MER  zekerheid verkregen over de 
onvolledigheid van het plangebied. Op dit punt is daarom onderstaande zienswijze op het MER 
ingediend en beantwoord. 

 
Samenvatting 
Het bouwplan aan de Abtswoudseweg - Zuideinde17 ('plan Van Mierlo') en het bouwplan 
Woningbouw Abtswoudseweg 18 maken ten onrechte geen onderdeel uit van het MER. Het 
plangebied zoals beschreven in het MER is later weliswaar uitgebreid met Leeuwenstein, maar 
niet met het gebied Abtswoudseweg - Zuideinde. Dit plan voor circa 140 vrije sector koop- en 
huurappartementen worden ten onrechte aangemerkt als autonome ontwikkeling. Er is geen 
planologisch besluit bekend. Graag het MER Schieoevers Noord op dit punt aanvullen. 

 
11 https://www.hetzuideinde.nl/nl/nieuws  

https://www.hetzuideinde.nl/nl/nieuws
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Beantwoording 
Het plangebied van het MER Schieoevers Noord staat voor een transformatie naar een werk-
woongebied. Om te bepalen of het plan aan de Abtwoudseweg meegenomen moest worden in 
het MER is beoordeeld of er sprake is van samenhang tussen beiden projecten. Het gebied 
waar de Abtwoudseweg in is gelegen is in een heel andere gebied dan het bedrijventerrein 
Schieoevers Noord. De wijk ten noorden van de Abtswoudseweg is ook aan te merken als een 
overwegend woongebied. De plannen aan de Abtswoudesweg sluiten in ieder geval qua 
programma aan bij de wijk en de plannen hebben een overwegend woningbouwprogramma. 
Terwijl het gebied Schieoevers Noord een monofunctioneel bedrijventerrein is, waarvoor de 
ambitie geldt om het te transformeren naar een gemengd werk-woongebied. Het zijn hele 
andere gebieden met een hele andere snelheid. De uitvoering van het project Abtwoudseweg 
is niet afhankelijk van de uitvoering van de transformatie van Schieoevers Noord en dat is een 
indicatie dat geen sprake is van samenhang. 
 

8. Duidelijk is evenwel dat geen sprake is van een geheel ander gebied. Zowel in het MER-
plangebied als in het aansluitende gebied ten noorden van het MER-plangebied is sprake van 
transformatie van bedrijven naar wonen of gemengd werken en wonen. De snelheid van 
transformatie is zoals aangegeven daarbij niet van belang. Het plangebied in het MER is op 
onjuiste gronden bepaald. 

 
 
 
Is voor het MER sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject in een aaneengesloten plangebied? 
 

9. Voor de vraag welke activiteiten dienen te worden beschouwd bij de bepaling van een 
(aaneengesloten) plangebied, is de uitleg in het Besluit m.e.r. van belang. In de nota van 
toelichting op het Besluit m.e.r. wordt het begrip ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ ook geduid. 
Hier wordt onderstaande over gezegd. 

 
“Bij een stedelijk ontwikkelingsproject kan het gaan om bouwprojecten als woningen, 
parkeerterreinen, bioscopen, theaters, sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of een 
combinatie daarvan. […] Wat «stedelijke ontwikkeling» inhoudt kan van regio tot regio 
verschillen. Van belang hierbij is of er per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu 
kunnen zijn. Indien bijvoorbeeld een woonwijk wordt afgebroken en er komt een nieuwe voor 
in de plaats, zal dit in de regel per saldo geen of weinig milieugevolgen hebben. Bij een 
uitbreiding zal er eerder sprake kunnen zijn van aanzienlijke gevolgen.” 

 
10. In het MER-plangebied is sprake van delen met bestemming bedrijven en bestemming wonen. 

Ook in het bestemmingsplangebied Schieoevers Noord is hiervan sprake. In de Toelichting van 
het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord (2022) staat het volgende. 

 
In het Ontwikkelplan is geen concreet eindbeeld vastgelegd maar de hoofdlijnen die bij de 
ontwikkeling moeten worden aangehouden. Het plan gaat uit van organische 
gebiedsontwikkeling die plaatsvindt op basis van initiatieven van initiatiefnemers in het gebied. 
De verhouding werken en wonen is in het Ontwikkelplan niet vastgelegd. De verdeling hangt af 
van de actuele behoefte. Flexibiliteit is daarbij noodzakelijk.  

 
11. Er valt, met andere woorden, geen logica te ontdekken in het afzonderen van een deel van de 

woningbouwplannen aan de noordgrens van het plangebied. Ook daar is sprake van 
bedrijventerrein dat transformeert naar woongebied, in alle opzichten vergelijkbaar met delen 
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van het MER-plangebied. Locaties met uitsluitend wonen doen zich op dezelfde schaal of 
groter voor in het gehele gebied Schieoevers Noord. 
 

12. De verdichting van functies en gebruik in het gebied Abtswoudseweg en Zuideinde leiden tot 
een toename van negatieve gevolgen voor het milieu die integraal beschouwd dienen te 
worden samen met de overige ontwikkelingen. Daarbij komt dat de voorgenomen 
bouwactiviteiten reeds concreet en voorzienbaar zijn. 

 
13. Volgens de Nota van Toelichting bij de wijziging van het Besluit m.e.r. 1994 (Stb. 1999, 224, 

blz. 50) is met de zinsnede "in een aaneengesloten gebied" in onderdeel C, categorie 11.1, 
bedoeld aan te geven dat projecten niet mogen worden gesplitst teneinde deelprojecten met 
een aantal te bouwen woningen lager dan de drempelwaarden te verkrijgen. Uit de Nota van 
Toelichting volgt verder dat het accent bij de besluitvorming bij het ruimtelijke beleid voor de 
woningbouw vooral ligt bij de ruimtelijke plannen en de locatiekeuze op provinciaal niveau. 
Voor toepassing van milieueffectrapportage komt in aanmerking de aanwijzing van locaties 
voor woningbouwprojecten, waarvan wordt verwacht dat zij in de planperiode tot uitvoering 
zullen worden gebracht. Voor reserveringen van woningbouwlocaties voor de langere termijn, 
die in een volgend streekplan definitief zullen worden aangewezen, hoeft volgens de Nota van 
Toelichting derhalve niet de milieueffectprocedure te worden doorlopen. 

 
14. Het karakter of tempo van de beoogde transformatie is niet van belang bij het bepalen van de 

vraag welke activiteiten wel of niet deel dienen uit te maken van de scope van het onderzoek. 
Zie ook de uitspraak van uw Afdeling ECLI:NL:RVS:2009:BI4504.  

 
15. Zowel in de Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030 als in de provinciale structuurvisie, de Visie 

Ruimte en Mobiliteit (VRM), “Visie op Zuid-Holland” is het gebied Schieoevers voor de 
transformatie integraal beschouwd en zijn de plandelen aan de Abtswoudseweg en het 
Zuideinde niet uitgezonderd. 

 
16. De Gebiedsvisie Schieoevers (2006)en de Gebiedsvisie Schieoevers Update (2010) bevatten 

duidelijke kaarten van het plangebied met inbegrip van de locatie direct ten noorden van de 
Abtswoudseweg (zie figuren bijlage 05). 

 
17. Het gebied Abtswoudseweg en Zuideinde wordt van het MER-plangebied slechts gescheiden 

door een smalle straat die geen onderbreking van betekenis vormt. Zie 
ECLI:NL:RVS:2012:BY1055 maar ook de uitspraak van uw Afdeling ECLI:NL:RVS:2004:AP1081 
r.o.  2.3.1 waar het volgende staat. 

 
Gelet op het doel waartoe deze zinsnede in het Besluit m.e.r. 1994 is opgenomen, kan naar het 
oordeel van de Afdeling onder omstandigheden ook voldaan zijn aan het daarin gestelde 
vereiste indien plangebieden die deel uitmaken van één woningbouwproject niet direct 
aaneensluiten maar een zodanige geografische samenhang vormen dat de milieu-effecten van 
dit project worden gebundeld en elkaar versterken. Zodanige omstandigheden zijn in het 
voorliggende geval aanwezig. 

 
Gelet op het vorenstaande stelt de Afdeling vast dat de plannen onderdeel uitmaken van een 
woningbouwproject voor een aaneengesloten gebied in de zin van het Besluit m.e.r. 1994 dat 
voorziet in de mogelijke bouw van 2.000 of meer woningen. Voor het antwoord op de vraag 
welk plan het ruimtelijke plan is dat als eerste in de mogelijke bouw voorziet en derhalve het 
MER-plichtige besluit is, is naar het oordeel van de Afdeling de geografische samenhang van de 
plannen doorslaggevend. Hoe deze samenhang in de tijd tot stand is gekomen, dan wel 
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zichtbaar wordt is niet bepalend. De verplichting tot het opstellen van een MER is derhalve niet 
zozeer verbonden aan één bepaald plan dat op zeker moment in de tijd tot stand is gekomen, 
als wel aan het samenhangende geheel van plannen dat als één plan dient te worden 
aangemerkt.  

18. Ook de omstandigheid dat de woningbouwplannen in gezamenlijkheid invulling geven aan een
gemeentelijk woningbouwprogramma, is hier meegewogen.

19. De conclusie moet zijn dat het gebied waar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien,
waaronder in elk geval begrepen de locaties van de (deels voormalige) bedrijven Panjo,
Kwikfit, BoRent, Broos en Flier, deel behoort uit te maken van het MER-plangebied. Nu dit niet
het geval is, is het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Schieoevers Noord
gebrekkig.

De alternatieven in het nieuwe MER zijn niet juist of onvolledig beschreven. 

1. Het MER dient uit te gaan van redelijkerwijs in beschouwing te nemen (of redelijke)
alternatieven met inbegrip van een ‘worst case’ scenario ofwel de maximaal planologisch
vergunbare activiteit. In het MER wordt geen duidelijke invulling gegeven aan de eis
redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven te beschrijven12. Er bestaat kort gezegd
een verplichting om alternatieven ook als zodanig te benoemen en te beschrijven en dus niet
als ‘scenario´s’ of ‘beleidsalternatieven’.

2. Het in het MER gebruikte begrip programmascenario´s lijkt een min of meer autonome
ontwikkeling aan te geven en niet een keuze. Het levert daarom verwarring op met het begrip
(MER-)alternatieven. Scenario’s zijn geen alternatieven.

3. In de Nota beantwoording zienswijzen MER Schieoevers Noord staat over alternatieven onder
andere het volgende.

In het MER is ook bewust gekozen voor het hanteren van de term scenario’s, om te voorkomen 
dat de indruk wordt gewekt dat deze programma’s op voorhand als een reëel te beschouwen 
en/of maximaal alternatief worden gezien.  

4. In het MER wordt dus ten onrechte niet uitgegaan van ‘redelijkerwijs in beschouwing te
nemen alternatieven’. Wij hebben in onze zienswijzen een alternatief bepleit waarbij voldaan
wordt aan de (reguliere) eisen op grond van de Wet milieubeheer (en geen gebruik hoeft te
worden gemaakt van bijzondere wetgeving) hetgeen inzicht zou kunnen bieden in de

12 Wm art 7.7 lid 1.onder b. “een beschrijving van de voorgenomen activiteit, alsmede van de alternatieven 
daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen, ...”  
idem Wm 7.23 lid 1 onder d) en Wm artikel 7.14 20 1 “In of bij het plan wordt in ieder geval vermeld: b. hetgeen 
is overwogen omtrent de in het milieueffectrapport beschreven alternatieven;” 
Zie ook Omgevingsbesluit Artikel 9.3 (aangezien wordt gewerkt in de geest van de Omgevingswet). “Het 
milieueffectrapport bevat in ieder geval de volgende informatie: een beschrijving van de inhoud van het plan of 
programma en de redelijke alternatieven, de belangrijkste doelstellingen van het plan of programma en het 
verband met andere relevante plannen en programma’s, de relevante aspecten van de bestaande staat en 
kwaliteit van het milieu en de mogelijke ontwikkeling daarvan als het plan of programma niet wordt 
uitgevoerd,…” 
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haalbaarheid van een ‘gezond bouwen alternatief’. Naar onze mening is dit een ‘redelijkerwijs 
in beschouwing te nemen alternatief’, dat nu ontbreekt. De (on)haalbaarheid van het 
voornemen zonder toepassing van bijzondere wetgeving is niet nagegaan. Het MER bevat geen 
alternatief gericht op ‘gezond bouwen’, dat wil zeggen zodanige planvorming dat een goede 
gezondheid gewaarborgd wordt. Een dergelijk alternatief zou aanvaardbare randvoorwaarden 
kunnen opleveren voor verkeer en verkeerseffecten. 

Verkeerseffecten, waaronder geluid met name voor omliggende woonbuurten zijn onvoldoende in 
beeld gebracht en noodzakelijke verkeersmaatregelen zijn onvoldoende getroffen en geborgd 

1. De verkeerseffecten (en daarmee de nadelige gevolgen voor het milieu) zijn aanzienlijk en zijn
in het MER (hoofdrapport) slechts in beeld gebracht voor het plangebied, terwijl de
verkeersaantrekkende werking rond het plangebied aanzienlijke gevolgen daar kan hebben.

2. Delen van de wijk Wippolder, waar het plan Schieoevers Noord grotendeels voorzien is, zijn nu
reeds overbelast met als gevolg slechte luchtkwaliteit en te hoge geluidbelasting op gevoelige
bestemmingen zoals woningen. Pas bij sterke vergroting van een kaart in een bijlage bij het
oude MER13 (zie bijlage 06) blijkt dat bijvoorbeeld in de buurt TU Noord (de noordelijke
Wippolder) straten circa 1.000-3.000 motorvoertuigen per dag extra te verwerken krijgen op
de toch al overbelaste route A13-centrum door TU Noord.

3. Op deze drukke route naar het centrum zijn nog altijd veel woningen belast met
verkeersgeluid van meer dan 60 decibel. Ook de luchtkwaliteit is in dit deel van Delft
aanmerkelijk slechter dan op de meeste andere plekken. Maatregelen om deze gevolgen het
hoofd te bieden zijn niet voldoende uitgewerkt in het plan voor Schieoevers Noord.

4. Het MER stelt over de noodzaak van verbetermaatregelen het volgende.

Gezien de referentiesituatie en de gewenste verdichting zijn zeer significante maatregelen 
noodzakelijk om een hoog programma toe te voegen.  

Uit de figuren is op te maken dat het wegverkeerslawaai zeer bepalend is voor de 
geluidssituatie in Schieoevers Noord. Vrijwel overal is de belasting hoger dan 53 dB (gele kleur 
en hoger in figuur 7.7), in het zuidelijk deel is als gevolg van de Kruithuisweg, de Schieweg en 
de Rotterdamseweg de geluidbelasting hoger dan 58 dB (lichtoranje kleur en hoger). Hier 
wordt mogelijk de maximale ontheffingswaarde voor de Kruithuisweg overschreden. 

5. Het plan bevat geen heldere criteria voor maatregelen om nadelige verkeerseffecten te
beperken. Bijvoorbeeld ten aanzien van congestie, doorstroming, rijtijden en
verkeersveiligheid ontbreken maatgevende bepalingen. De (noodzaak tot) realisatie van de
maatregelen wordt hiermee overgelaten aan het inzicht van bevoegd gezag. Een integraal
mobiliteitsplan voor het gehele gebied ontbreekt.

13 Verkeersonderzoek Schieoevers Noord te Delft 25 oktober 2018. Dit rapport is niet bij de raadsstukken 
gevoegd. In een latere, gewijzigde versie ontbreekt de bijlage met deze informatie.  
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6. Uit het uitgevoerde verkeersonderzoek met behulp van het gemeentelijk verkeersmodel blijkt 
dat de omliggende kruispunten niet zonder aanpassingen het extra verkeer als gevolg van de 
intensivering van Schieoevers Noord kunnen verwerken. Deze maatregelen zijn niet of 
onvoldoende in het plan opgenomen. 

 
7. Het verkeersonderzoek uit 2018 is vervangen door verkeersonderzoek dat een beperkter 

gebied beslaat en de nadelige gevolgen door verkeerstoename in bijvoorbeeld de buurten 
Delftzicht en Noordelijke Wippolder buiten beschouwing laat. Ook is niet nagegaan hoe de 
situatie in een verder gelegen toekomstjaar dan 2030 (of zelfs 2025) is. Ook de 
mobiliteitsonderzoeken voor Kabeldistrict en Nieuwe haven brengen slechts verkeerskundige 
gevolgen in beeld en geven geen beeld van de gevolgen voor de leefomgeving in genoemde 
woonbuurten. Het MER biedt daarmee een onvolledig beeld van de gevolgen voor omringende 
woonbuurten. 
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Afsluiting 

Wij zijn van mening op grond van het voorgaande dat het MER en de daaraan ten grondslag liggende 
onderzoeken in samenhang met de gevolgde procedure, zodanige gebreken vertonen dat de 
gemeenteraad zich daarop bij de vaststelling van het bestemmingsplan niet op heeft mogen baseren. 

Gelet op het bovenstaande verzoeken ondergetekenden u om: 
1. het beroep gegrond te verklaren,
2. de bestreden besluiten (partieel) te vernietigen, dan wel datgene te doen dat u in goede

justitie noodzakelijk acht,
3. verweerder te veroordelen in de proceskosten.

Hoogachtend,  

(voorzitter Belangenvereniging TU Noord) 

(secretaris Belangenvereniging TU Noord)

(voorzitter Buurtvereniging Delftzicht)

(secretaris Buurtvereniging Delftzicht)
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Vastgesteld bestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe 

Haven), MER Schieoevers Noord inclusief actualisatie 2022, besluit vaststelling 

hogere waarden Wet geluidhinder en beleidsregels Geluid Schieoevers Noord 

Bestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) 

De gemeenteraad van Delft heeft in zijn vergadering van 18 oktober 2022 bestemmingsplan ‘Schieoevers 

Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven)’ vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het 

bedrijventerrein Schieoevers Noord. De komende jaren wordt het bedrijventerrein getransformeerd 

naar een gemengd gebied met werken, wonen, (maatschappelijke)voorzieningen en recreatie. Het 

nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op de eerste twee deelplannen: Kabeldistrict en Nieuwe 

Haven. Daarnaast wordt in het bestemmingsplan de bestaande geluidzone vervangen door nieuwe 

geluidregels geldend voor bestaande bedrijven en nieuwe bedrijven/woningen/andere functies. 

Het plangebied van het bestemmingsplan bestaat uit het bedrijventerrein Schieoevers Noord en de 

geluidzone rondom het terrein. Het bedrijventerrein wordt begrensd door het spoor (westzijde), de 

Rotterdamseweg (oostzijde), de Kruithuisweg (zuiden) en de Abtswoudseweg (noorden). 

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. 

De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit. 

Met dit bestemmingsplan is ook het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) aangevuld en aangepast op een 

aantal punten. Deze punten volgen uit de uitwerking van het stedenbouwkundig plan Kabeldistrict. 

Actualisatie MER Schieoevers Noord 2022 

Het gebied Schieoevers Noord wordt gefaseerd getransformeerd van een monofunctioneel bedrijven- 

terrein tot een gemengd gebied met werken, wonen en recreatie. Deze transformatie is m.e.r.-beoorde- 

lingsplichtig. Om de milieugevolgen van de transformatie in beeld te brengen is in 2019 het MER 

Schieoevers Noord vastgesteld. Inmiddels is meer informatie beschikbaar over het gebied (geluid be- 

staande bedrijven, nieuw verkeersmodel, toekomstige ontwikkelingen). Daarom is een actualisatie op- 

gesteld van het MER. 

Het MER van 2019 was gekoppeld aan het bestemmingsplan Tiny Houses. De Raad van State heeft 

geoordeeld dat deze koppeling onterecht was en heeft daarom de inhoudelijke beroepsgronden tegen 

het MER niet beoordeeld. De geactualiseerde MER 2022 wordt nu samen met (als bijlage bij) het ont- 

werpbestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) ter inzage gelegd met de 

mogelijkheid om daartegen beroep in te dienen. 

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder 

In het kader van het bestemmingsplan moeten voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen de 

ontwikkellocaties (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder 

als bedoeld in de Wet geluidhinder worden vastgesteld. Deze hogere waarden zijn opgenomen in de 

planregels van het bestemmingsplan. 

Daarnaast heeft het college op 8 september 2022 voor de bestaande woning Rotterdamseweg 189 een 

separaat besluit hogere waarden genomen. 

Beleidsregels Geluid Schieoevers Noord 

Voor een aantal regels in het bestemmingsplan over geluid zijn aanvullende voorwaarden opgesteld 

in de vorm van beleidsregels. Deze beleidsregels zijn definitief vastgesteld door het college op 8 sep- 

tember 2022. De beleidsregels maken geen onderdeel uit van het bestemmingsplan, maar liggen wel 

ten grondslag aan het bestemmingsplan. Ter informatie (compleet beeld samen met bestemmingsplan- 

regels) zijn de beleidsregels nu ook in te zien (zonder de mogelijkheid om daartegen beroep in te dienen) 

bij het Klant Contact Centrum. 

Nr. 509132 

GEMEENTEBLAD 18 november 

2022 

Officiële uitgave van de gemeente Delft 

Gemeenteblad 2022 nr. 509132 18 november 2022 1 



Waar en wanneer kunt u de stukken inzien? 

Vanaf 21 november 2022 tot en met 2 januari 2023 kunt u het bestemmingsplan Schieoevers Noord 

(Kabeldistrict en Nieuwe Haven), het raadsbesluit, het MER Schieoevers Noord inclusief actualisatie 

2022, het besluit hogere waarden en de beleidsregels Geluid Schieoevers Noord op de volgende wijze 

inzien: 

1. Op afspraak bij het Stadskantoor aan het Stationsplein 1.

2. Opvragen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Selecteer ‘’plannen zoeken’’. Bij plannaam kan daarna de

naam van het bestemmingsplan (exact) worden ingevoerd.

3. Op www.delft.nl/bestemmingsplannen en klik door naar Plannen ter inzage.

Het besluit hogere grenswaarden en de beleidsregels geluid Schieoevers Noord kunnen op de volgende 

wijze worden ingezien: 

1. Op afspraak bij het Stadskantoor aan het Stationsplein 1.

2. Op www.delft.nl/schieoevers en klik door naar bestemmingsplan.

In beroep  gaan 

Bent u belanghebbende bij dit bestemmingsplan, het MER Schieoevers Noord en/of het besluit hogere 

waarden dan kunt u met ingang van 22 november 2022 tot en met 2 januari 2023 beroep instellen tegen 

het besluit van de gemeente om het bestemmingsplan vast te stellen. Stuur hiervoor een brief met uw 

beroepschrift naar: 

Raad van State 

Afdeling bestuursrechtspraak 

Postbus 20019 

2500 EA Den Haag 

U kunt ook in beroep gaan tegen delen van het bestemmingsplan die zijn gewijzigd bij de vaststelling. 

Op welke punten het bestemmingsplan is gewijzigd vindt u in het raadsbesluit. Als u een beroepschrift 

hebt ingediend, kunt u bovendien vragen om een voorlopige voorziening. Hiervoor stuurt u een brief 

aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Invloed Crisis- en herstelwet op beroepsprocedure 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat het belangrijk is 

dat u alle beroepsgronden opneemt in uw beroepschrift. U kunt deze na afloop van de beroepstermijn 

namelijk niet meer aanvullen. 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure? Kijk dan op www.delft.nl/bestem- 

mingsplannen of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14015. 
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Bijlage beeld plangebied uit Gebiedsvisie Schieoevers 

bijlage 05



 
Figuur uitsnede plankaart bestemmingsplan Schieoevers Noord 
 
Zie verder afbeelding in bijlage zienswijze Belangenvereniging TU Noord 



bijlage 

Detailuitsnedes verschilplot verkeersintensiteiten scenario wonen 2030 TU Noord; 
1.000-3.000 extra auto’s per dag.  Effect verkeersaantrekkende werking. 

16.500 auto’s per dag in woonbuurt (Julianalaan). Bron: Onderzoek stikstof MER Schieoevers Noord blz 18 

bijlage 06
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